
 

Załącznik nr 4 do SWZ 
 
 

UMOWA NR .....................zawarta w dniu …………. roku w Białowieży pomiędzy: 
 
 
Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ul. Stoczek 1, 17-230 Białowieża,  
(NIP 543-12-25-396), zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
 
 dr. hab. Rafała Kowalczyka – Dyrektora 
 
a 

..................................... 

..................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez: 
 
………………………… 

 
o treści następującej: 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży system do indywidualnego oznaczania 

zwierząt z możliwością pomiaru podskórnej temperatury ciała, zwany dalej przedmiotem umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną 
w dniu …………………... stanowiącą integralną część umowy.  

2. Koszty transportu obciążają Wykonawcę. 
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje zrealizować zamówienie w nieprzekraczalnym terminie ……. tygodni. 
2. Za koordynację działań ze strony:  

a) Zamawiającego – odpowiedzialny jest: Jan Boratyński (85 682 77 50) 
b) Wykonawcy – odpowiedzialny jest ..................................................................... 

4. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego zostanie dokonany odbiór sprzętu.  
5. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół odbioru jakościowego 

bez zastrzeżeń. 
6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest: 

a) niezgodny z opisem zawartym w ofercie lub nie jest kompletny, 
b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, 
Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy 
odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura 
czynności odbioru zostanie powtórzona. 

 
§ 3 

1. Ustala się łączną cenę przedmiotu umowy w wysokości: 
netto  -          zł (słownie: ………………………………. złotych)    
podatek VAT  -          zł (słownie: ………………………………. złotych)   
brutto  -          zł (słownie: ………………………………. złotych)    

2. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi w oparciu o wystawioną przez niego fakturę z należnym podatkiem VAT na Zamawiającego po 
przekazaniu przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 

3. Podstawą do wystawienia i opłacania faktury stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli obu stron. 

4. Należność Wykonawcy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
dokumentów rozliczeniowych przez Zamawiającego.  

 
§ 4 

1. Wykonawca udziela ……….. miesięcznej gwarancji i serwisu na zakupiony przedmiot umowy od daty podpisania protokołu odbioru 
jakościowego przez obie strony. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania 
czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy, stwierdzone przez komisję 
złożoną z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i 
wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania. 

3. W przypadku wystąpienia awarii w okresie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia 
Wykonawcy o zaistniałej sytuacji.  

4. W przypadku zdiagnozowanej awarii naprawa będzie trwała maksymalnie 14 dni oraz Wykonawca zapewnieni sprzęt zastępczy na 
czas naprawy. Czas reakcji serwisu od momentu przyjęcia zgłoszenia do 3 dni. 

5. W przypadku naprawy gwarancyjnej sprzętu Wykonawca winien zabezpieczyć dane znajdujące się na dysku. 
6. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania 

naprawy. 
7. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji Zamawiający będzie zgłaszać na adres siedziby Wykonawcy. W przypadku zmiany numeru 

telefonu lub siedziby Sprzedawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem. 
8. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie wymaganym przez Zamawiającego lub w przypadku 

braku reakcji na zawiadomienie o awarii, usterce lub wadzie dostarczonego sprzętu Zamawiający, po ponownym jednokrotnym 



 

wezwaniu do ich usunięcia, może zlecić usunięcie awarii, usterki lub wady osobie lub podmiotowi trzeciemu obciążając Wykonawcę 
kosztami, które płatne będą w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. 

9. W przypadku, gdy sprzęt był naprawiany 3 razy i nastąpi kolejna awaria, Zamawiającemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy, taki 
sam lub inny, o co najmniej takich samych parametrach lub lepszych. 

 
§ 5 

1. Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych przysługuje prawo dochodzenia kar umownych z tytułu i w 
wysokości jak określono niżej: 

1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określone w § 3 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki w dostawie Przedmiotu umowy; 

2) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki w usunięciu wad/usterek ujawnionych w trakcie odbioru lub w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; 

3) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za odstąpienie 
od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.  

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy zwłoka Dostawcy w dostawie Przedmiotu umowy przekroczy 10 dni, a 
Dostawca mimo wyznaczenia mu dodatkowego min. 3 dniowego terminu nie dostarczy Przedmiotu umowy.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3.  
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy. 
6. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Dostawcy na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

7. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Dostawcy z tytułu umowy nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 ust. 1. 

8. Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają naliczanie i dochodzenie kar umownych także po rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy.  

§ 7 
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 8 
1. Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić, iż dane osobowe objęte Umową będą przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji 

Umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 z późn. zm.; dalej „RODO”) i nie 
będą udostępniane innym osobom niż upoważnionym oraz mogą być udostępnione jedynie instytucjom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa.  

2. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych osobowych zawartych w 
Umowie. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się podjąć niezbędne środki w celu zabezpieczenia informacji zawierającej dane osobowe przed ich 
ujawnieniem lub udostępnieniem osobom nieuprawnionym lub nieupoważnionym do ich przetwarzania.  

4. Wykonawca:  
a) potwierdza oświadczenia, które złożył na etapie postępowania, w wyniku którego została zawarta Umowa,  
b) oświadcza, że posiada informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie celów 

wskazanych w dokumentacji  dotyczącej postępowania, w wyniku którego została zawarta przedmiotowa Umowa,  
c) oświadcza, że wypełnił w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO wobec osób 

fizycznych biorących udział w wykonaniu Umowy, tj. poinformował o zakresie danych dotyczących tych osób, a przekazanych do 
Zamawiającego, poinformował że Zamawiający jest administratorem ich danych osobowych i będzie je przetwarzał na zasadach 
określonych w niniejszym paragrafie oraz poinformował, że Wykonawca jest źródłem, od którego Zamawiający pozyskał ich dane 
osobowe.  

 
 

§ 9 
 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 10 
 

Umowę sporządzono jednobrzmiących 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 
 
 
Zamawiający                               Wykonawca 
 
 
 
 ...................................................                                  ............................................. 
  
 
 
 
 



 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników Wykonawcy lub osób współpracujących z Wykonawcą przy 

realizacji umowy 

Wypełniając obowiązek informacyjny z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży  (dalej IBS PAN), ul. 
Stoczek 1,17-230 Białowieża, adres e-mail: mripas@ibs.bialowieza.pl , tel.85 682 77 50. 

2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana praw wynikających z 
RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych  pod adresem e-mail: iod@ibs.bialowieza.pl lub pisząc na 
adres siedziby wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. 

3. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do Administratora przez Wykonawcę - Pani/Pana pracodawcę lub podmiot, który 
Pani/Pan reprezentuje stanowią, w zależności od rodzaju współpracy, w szczególności imię, nazwisko, służbowy numer telefonu, 
służbowy adres e-mail.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora, w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:  
a) wykonania obowiązków wynikających z umowy z Administratorem, której stroną jest Wykonawca, w szczególności w celu realizacji 
umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji,  kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, 
zachowania zasad poufności, 
b) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń. 

5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, w zależności od rodzaju współpracy, w celach 

wskazanych w ust. 4 powyżej jest:  

a) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na Administratorze na podstawie przepisów 

prawa rachunkowego i podatkowego, a także przepisów o archiwizacji dokumentów;  

b) zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art.6 ust.1 lit. b RODO); 

c) dochodzenia ewentualnych roszczeń  (na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO) 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione przez Administratora podmiotomz nim współpracującym (odbiorcom), w 
szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne na 
podstawie umowy powierzenia oraz organom uprawnionym, które mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem udostępnienia 
Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres trwania umowy oraz przez okres określony przepisami prawa, nie krócej 
niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy Administratorem a Wykonawcą lub przedawnienia terminów 
roszczeń z tytułu zobowiązań wynikających z w/w umowy.  

8. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:  
a) prawo dostępu do treści swoich danych i sporządzania z nich kopii,  
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  
c) prawo do usunięcia danych osobowych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się 

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa). 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, 
e) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego 

prawnie uzasadnionego interesu.  
W celu skorzystania z powyższych praw można skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na 
adresy poczty elektronicznej wskazane powyżej w punktach 1 lub 2 lub na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych”.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, gdy przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych będzie naruszało przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych. 

10. Przekazanie przez Wykonawcę Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy a konsekwencją niepodania danych 
będzie brak możliwości kontaktu w trakcie realizacji umowy. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały 
zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji ,w tym profilowaniu.  

 


