UMOWA Nr ………………
zawarta dnia ……………… w Warszawie pomiędzy:
Fundacją Civis Polonus, z siedzibą pod adresem: 00-585 Warszawa ul. Bagatela 10 lok. 34a i
47, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000190972
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………… z siedzibą pod adresem: ………………wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………pod
numerem KRS ………………, posiadajacą numer NIP: ………………, REGON:
……………… reprezentowaną przez ………………
zwaną dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”,
W związku z zakończeniem postępowania na wybór wykonawcy i dostawcy materiałów
promocyjnych dla realizowanego przez Zamawiającego Programu „Równać Szanse 2022”,
Strony zawierają umowę o następującej treści:

§1
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku
nr ……………… z dnia ………………

przeprowadzonego

zapytania

ofertowego

2. Na podstawie Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać
i dostarczyć do maksymalnie 150 lokalizacji fabrycznie nowe materiały promocyjne (zwane
dalej „Materiałami”) wykonane zgodne z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Materiały będą dostarczane sukcesywnie, do wskazanych lokalizacji, w odpowiednich
terminach i ilościach zgodnie z harmonogramem dostaw. Adresy do maksymalnie 150
miejsc wraz z dokładną ilością produktów w komplecie, według wskazanych rozmiarów
zostaną przekazane Wykonawcy na 10 dni przed terminem wysyłki.
4. Umowa realizowana jest w ramach Programu „Równać Szanse 2022” finansowanego ze
środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach umowy dotacji
………………
§2
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie objętym przedmiotem Umowy oraz że posiada odpowiednią wiedzę, możliwości
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osobowe i zaplecze techniczne konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu
Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością
oraz do wykonywania innych czynności lub poleceń Zamawiającego, które okażą się
niezbędne celem prawidłowej realizacji Umowy.
3. Materiały będą odpowiadać specyfikacji przetargowej określonej przez Zamawiającego.
Wizualizacje nadruków będą przekazane Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający ma
prawo do zgłoszenia uwag do przekazanych projektów nadruków w terminie do 3 dni
roboczych jeśli nie będą one odpowiadały wymogom określonym Umową
i zapytaniem ofertowym.
4. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego uwzględni ww. uwagi
i przedstawi Zamawiającemu inne propozycje nadruków, zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu. Procedura zostanie powtórzona do czasu, aż wszystkie projekty
nadruków będą odpowiadały wymogom określonym Umową i zapytaniem ofertowym.
5. Po akceptacji proponowanych nadruków Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiającego wymagane do oceny próbki każdego z Materiałów przed każdorazową
produkcją i dostawą danej partii.
6. Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu
Ofertowym oraz zgodnie z Ofertą złożoną przez Wykonawcę. Kopia Zapytania Ofertowego
(wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami) stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, natomiast kopia
Oferty (wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami) stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a Ofertą Wykonawcy
przeważa treść Zapytania Ofertowego (wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami).
8. Dostawy objęte Umową będą realizowane sukcesywnie w okresie trwania Umowy od daty
jej podpisania do dnia ………………
§3
1. Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia. Zmiana ilości

zamawianych Materiałów może nastąpić nie później niż do dnia rozpoczęcia znakowania
Materiałów. Rozliczenie następuje za dostarczone Materiały zgodnie z zamówieniem
Zamawiającego na podstawie cennika wynikającego z oferty Wykonawcy. Z tytułu
zmniejszenia liczby Materiałów nie przysługuje Wykonawcy odszkodowanie.
2. Zamawiający jest uprawniony (bez konsekwencji finansowych) do zmiany terminów

i miejsc dostarczenia materiałów, przy czym Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę
z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem (w odniesieniu do konkretnej lokalizacji i
konkretnego terminu).
§4
1. W razie stwierdzenia wad jakościowo-ilościowych w przedmiocie Umowy zostanie
wysłane do Wykonawcy zgłoszenie (e-mailowo) reklamacyjne. Wykonawca zobowiązuje
się niezwłocznie potwierdzić otrzymanie reklamacji.
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2. Wykonawca zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszenia w ciągu 5 dni roboczych od daty
otrzymania reklamowanych Materiałów.
3. Naprawa wadliwego przedmiotu Umowy lub jego wymiana nastąpi w ciągu 7 dni
roboczych od daty ustosunkowania się Wykonawcy do zgłoszenia. W przypadku odmowy
usunięcia wad przez Wykonawcę, Zamawiający bez upoważnienia sądu może zlecić osobie
trzeciej ich usunięcie w ramach wykonania zastępczego na rachunek Wykonawcy.
§5
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia jej postanowień przez
Wykonawcę, po uprzednim przesłaniu wezwania, w którym opisane zostaną
nieprawidłowości dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
Umowy oraz wyznaczony terminu do zaniechania naruszeń, który nie będzie krótszy niż 7
dni roboczych. Termin na odstąpienie wynosi 7 dni od dnia upływu wyznaczonego terminu
do zaniechania naruszeń.
2. Za nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy będzie uznane stwierdzenie przez
Zamawiającego np. braków/wad jakościowych lub ilościowych, takich jak dostarczenie
mniejszej liczby Materiałów niż zamówione, brak opakowania chroniącego Materiały przed
uszkodzeniem lub ubytkiem, Materiały nieodpowiadające przekazanemu przez
Zamawiającego projektem lub nieterminowe dostarczanie Materiałów.
§6
1. Zamawiającemu niezależnie od innych uprawnień czy roszczeń przysługują kary umowne
w następujących sytuacjach:
a) naruszenia obowiązku określonego w § 2 ust. 3 i 4 Umowy – kara umowna w wysokości
5% wynagrodzenia umownego,
b) niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych – kara umowna
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za dostawę, której niewykonanie lub
nienależyte wykonanie dotyczy.
2. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust 1.
3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne po wykazaniu przez Zamawiającego
naruszeń w wykonaniu Umowy.
§7
1. Tytułem prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy (z zastrzeżeniem postanowień § 3),
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie w
wysokości ……………. złotych brutto (słownie: …………………złotych, ………………
groszy), co stanowi ………………….. złotych netto (słownie: ………………………
złotych, ……………..). Podatek VAT wynosi ………………..

Strona 3 z 7

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej i zgodnej z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, realizacji
przedmiotu Umowy.
3. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej
Zamawiającemu, po wykonaniu przedmiotu Umowy, faktury. Do faktury zostanie
załączona specyfikacja z informacją, gdzie, kiedy i w jakich ilościach zostały dostarczone
Materiały.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany przez
Wykonawcę w treści faktury, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu.

§8
1. Wszelka korespondencja o charakterze roboczym wymieniana pomiędzy Stronami
w trakcie realizacji Umowy będzie dostarczana pocztą elektroniczną do niżej
wymienionych osób, na adresy:
a) Zamawiający: …………………………
b) Wykonawca: ………………
2. Osoba wskazana przez Zamawiającego w ust. 1 lit. a) jest odpowiedzialna za bieżącą
komunikację i współpracę z Wykonawcą, w tym upoważniona do składania w jego imieniu
samodzielnie oświadczeń w zakresie wymaganym dla wykonania Umowy, z wyłączeniem
oświadczeń woli wywołujących skutki prawne.
3. Zmiana przez jedną ze Stron osób wskazanych w ust. 1, bądź danych dotyczących tychże
osób, nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu § 9 ust. 5, przy czym Strona powinna
zawiadomić drugą Stronę o tym fakcie, przesyłając na adres e-mail stosowne
zawiadomienie. Zmiana wywołuje skutki dla każdej ze Stron z chwilą potwierdzenia
doręczenia zawiadomienia.
4. Oświadczenia woli wywołujące skutki prawne Strony mają obowiązek sobie doręczać na
adresy wskazane na wstępie Umowy osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską –
za potwierdzeniem odbioru.
§9
1. Strony są odpowiedzialne za właściwe przechowywanie wszelkich dokumentów
i materiałów, związanych z realizowanym przedmiotem Umowy.
2. Wszelkie ewentualne spory między Stronami, wynikające z Umowy, powinny być
rozwiązane bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami.
3. W przypadku niepowodzenia negocjacji, spory będzie rozstrzygał sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 10
1. Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr
119, s. 1, Zamawiający informuje, iż jest Administratorem danych osobowych jest Fundacja
Civis Polonus, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje
przetwarzania danych osobowych.
2.

Przetwarzanie danych osobowych ujawnionych Zamawiającemu przez Wykonawcę
w związku z zawarciem, wykonaniem i na podstawie Umowy, to jest zwykłych danych
identyfikacyjnych i adresowych pracowników, współpracowników i osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy, następuje zgodnie z przepisami RODO.

3.

Dane osobowe ujawnione Zamawiającemu są przetwarzane w celu:
a) zawarcia i wykonania Umowy – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji
Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – „RODO”),
b) wykonywania wynikających z Umowy praw i obowiązków w zakresie nadzoru
i kontroli, w tym rozliczenia – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji
uzasadnionego interesu Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) archiwalnym (dowodowym) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest
zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą Umową
i przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy - ponieważ przetwarzanie jest
niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami,
e) spełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych wynikających
z obowiązujących w Polsce ustaw, przepisów prawnych Unii Europejskiej
o charakterze powszechnie obowiązującym, które mogą być bezpośrednio zastosowane,
umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska – ponieważ
przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych,
którym podlega Zamawiający (art. 6 lit. c RODO).

4. Odbiorcami danych osobowych udostępnionych Zamawiającemu mogą być podmioty
z następujących kategorii:
a) organizacje pozarządowe współrealizujące Program lub realizujące inny program ze
środków otrzymanych od Grantodawcy Programu (Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności), wyłącznie w zakresie i celach statutowych ich działania,
b) upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy, urzędy
skarbowe), wyłącznie w zakresie i celach wynikających z tych przepisów,
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c) świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie
i archiwizacyjne, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji
i preferencji), obsługi telefonicznej lub elektronicznej, informatyczne (hosting, usługi
serwisowe), płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne
i windykacyjne, wyłącznie w zakresie i celach wynikających z tych usług.
5. Dane osobowe ujawnione Zamawiającemu na podstawie Umowy, takie jak imię
i nazwisko osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy, mogą być przekazywane do
USA. W takich przypadkach zapewnione zostanie odpowiednie zabezpieczenie danych
osobowych za pomocą wiążących reguł korporacyjnych.
6. Dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeń z Umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych
wynikających z przepisów prawa, który z tych terminów nastąpi później.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy przysługuje:
f) prawo dostępu do tych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
g) prawo do sprostowania tych danych,
h) prawo usunięcia danych,
i) ograniczenia przetwarzania danych,
j) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
k) prawo do przenoszenia danych,
l) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego
właściwego organu nadzorczego,
m) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
8. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować na adres siedziby
Zamawiającego wskazany w komparycji Umowy oraz na adres email:
fundacja@civispolonus.org.pl.
§ 11
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli
Stron.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.

Strona 6 z 7

Zamawiający:

Wykonawca:

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe nr ……………….
2. Oferta Wykonawcy z dnia …………………………r.
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