Umowa nr DZP 362-49/2020
W dniu ............................w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej
Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,
reprezentowanym przez:
Z-cę Kanclerza UW ds. Ekonomicznych – dr Artura Chełstowskiego
a
....................................................................................................................................................

będącym płatnikiem VAT, NIP: ........................................, REGON: ..................................
zwanym dalej Sprzedawcą, działającym na podstawie
......................................................................................................................................................
wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Sprzedawcy, umowa konsorcjalna,
pełnomocnictwo., stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, reprezentowanym przez:
.................................................
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr
DZP-361-49/2020 została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Kupujący zamawia a Sprzedawca zobowiązuje się sprzedawać i sukcesywnie dostarczać
artykuły czystościowe dla jednostek administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego,
wyspecyfikowane w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej
umowy, zwane dalej artykułami.
2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia …………… , lub do
wyczerpania kwoty , o której mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać artykuły po cenach jednostkowych wymienionych w
tabeli formularza cenowego, które nie ulegną zwiększeniu w czasie realizacji umowy.
4. Sprzedawca zobowiązuje się, że rodzaj i jakość dostarczanego asortymentu nie ulegną zmianie
w czasie realizacji umowy.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania zamówionych artykułów własnym transportem z
wniesieniem towaru na wskazane miejsce do jednostek organizacyjnych Kupującego, których
adres będzie podany w zamówieniach, w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
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§2
1. Sprzedawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym,
wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy.
2. Artykuły będą dostarczane przez Sprzedawcę własnym transportem, na jego koszt i ryzyko,
według zamówienia Kupującego.
3. Jeżeli dzień wydania artykułów jest dla Kupującego dniem wolnym od pracy, wydanie zostanie
zrealizowane pierwszego dnia roboczego następującego po określonym dniu wydania. Wraz z
wydanymi artykułami Sprzedawca przekazuje upoważnionemu pracownikowi Kupującego
fakturę za dostarczone artykuły.
4. Kupujący dokona sprawdzenia ilościowego i jakościowego dostarczonych artykułów. W
przypadku dostawy niezgodnej z zamówieniem, Kupujący powiadamia o tym fakcie Sprzedawcę
telefonicznie lub faxem.
5.

Kupujący, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Sprzedawcy, może odmówić
przyjęcia dostawy, jeżeli:
1) dostarczone artykuły nie będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w
Załączniku nr 1,
2) opakowanie zamówionych artykułów nie będzie oryginalne,
3) opakowanie zamówionych artykułów będzie naruszone.

6. Sprzedawca odpowiada za jakość dostarczonych artykułów . W przypadku dostarczenia
artykułów uszkodzonych lub niezgodnych z umową, zobowiązany jest do ich wymiany na
własny koszt w terminie 24 godzin od powzięcia o tym wiadomości. Jeżeli wyznaczony termin
jest dniem wolnym od pracy, wymiana zostanie zrealizowana pierwszego dnia roboczego
następującego po wyznaczonym dniu.
7. Gdyby dokonanie sprawdzenia w momencie wydania artykułów było utrudnione, Kupujący ma
prawo zgłaszania uwag dotyczących sprzedanych artykułów po odbiorze , nie później jednak
niż w terminie 5 dni roboczych od dostarczenia przez Sprzedawcę prawidłowo wystawionej
faktury.
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§3
1. Za wykonane zamówienie Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę brutto nie przekraczającą kwoty
brutto wraz z podatkiem VAT, zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszej umowy , w wysokości ………………. zł (słownie: ………………………….),
2.

Ilości podane w formularzu cenowym mają charakter szacunkowy i nie są wiążące dla
Kupującego.

3. W przypadku, gdy Kupujący wyczerpie szacunkowe ilości danego artykułu, podane w
formularzu cenowym, będzie mógł zamawiać ten sam artykuł, a jego cena w czasie realizacji
umowy nie ulegnie zwiększeniu.
4. Jeżeli łączna wartość zamówień w ramach umowy osiągnie kwotę, o której mowa w ust.1, to
umowa wygasa.
5. Płatności będą realizowane w terminie 30 dni od daty doręczenia Kupującemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT, wystawionej po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia i
potwierdzonej przez osobę składającą zamówienie.
6. Termin zapłaty będzie stanowiła data obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
8. Sprzedawca, bez pisemnej zgody Kupującego, nie może przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.
9. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Kupującemu,
o którym mowa w ust. 1, 2 i 4 niniejszej umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w
przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- na zasadach i w sposób określony w ust. 10 - 24, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy przez Kupującego.
10. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Kupującemu w przypadku zaistnienia przesłanki, o
której mowa w ust. 9 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów
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zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy,
do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się,
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
12. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 9
pkt 2 lub pkt 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Kupującemu, w
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Kupującego
w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
13.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 2, wynagrodzenie Kupującego ulegnie zmianie
o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Kupującego w związku ze zwiększeniem wysokości
wynagrodzeń

Pracowników

do

wysokości

aktualnie

obowiązującego

minimalnego

wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Kupującego
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu Umowy.
14.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 3, wynagrodzenie Kupującego ulegnie zmianie
o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Kupującego

ponoszonego w związku z wypłatą

wynagrodzenia Pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Kupującego będzie odnosić
się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu Umowy.
15. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 9, każda ze Stron może wystąpić do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Kupującemu,
wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty,
o jaką wynagrodzenie Kupującego powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Kupującemu.
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16. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 9 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje
Kupujący, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w
jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników,
wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z
kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Kupującego, z określeniem
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 3.
17. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Sprzdający,
jest on uprawniony do zobowiązania Kupującego do przedstawienia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie
zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń,
o którym mowa w ust. 16 pkt 2.
18. W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 13, Strona,
która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Kupującemu powinno ulec zmianie,
albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
19. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części, która pozostała do wykonania. W związku
ze wskazanymi w ust. 9 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie
wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą
niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenie usługi.
20. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 9
pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Kupującemu, w odniesieniu
do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Kupującego w związku z
zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14
ust. 1 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018
poz. 2215).
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21. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 4, wynagrodzenie Kupującego ulegnie zmianie
o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych
planów

kapitałowych

dokonywanych

przez

Kupującego

lub

podwykonawcę.

Kwota

odpowiadająca zmianie kosztu Kupującego będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
22. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 9 pkt 4 Kupujący wraz z wnioskiem o zmianę
wynagrodzenia przedstawia sposób i podstawę wyliczenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
23. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust.
16. W takim przypadku przepisy ust. 16 – 18, ust. 21 oraz ust. 24 stosuje się odpowiednio.
24. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Kupującemu.
25. Kupujący bez pisemnej zgody Sprzedawcy nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej
umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.

§4
1. Kupujący będzie dokonywał płatności na rachunek bankowy nr ………………………… w
terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
1. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego kwotą
płatności. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku
bankowego Kupującego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.
2. W przypadku zwłoki w płatności stosuje się odsetki w ustawowej wysokości.
3. Sprzedawca bez pisemnej zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności na osobę
trzecią oraz dokonywać potrąceń.
4. Określenie „dni robocze” użyte w niniejszej umowie oznacza dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
5. W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług Sprzedający
poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości podatkowych, które powstały
w stosunku do UW na skutek błędnego opodatkowania VAT. Powyższe dotyczy zarówno przypadku gdy
UW odliczył podatek VAT, który nie powinien zostać odliczony za względu na jego błędne naliczenie
przez Sprzedawcę, jak również przypadku, w którym UW na skutek błędu Sprzedawcy rozliczył za

DZP-362-49/2020

6

Sprzedawcę podatek należny.
5. Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia
umowy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer
NIP……………………………
6. Sprzedawca potwierdza, iż wskazany przez niego rachunek bankowy na podstawie, którego
Kupujący ma dokonać płatności jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu
skarbowego.
7. Sprzedawca potwierdza, iż wskazany rachunek bankowy na wystawionej do niniejszej umowy
fakturze lub innym dokumencie na podstawie, którego Kupujący ma dokonać płatności

jest

umieszczony i uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie, o którym
mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm. dalej:
Wykaz)
8. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Kupującego o wykreśleniu jego
rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego
obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.
9. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, Kupujący
zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia
rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania
przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych.
10. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w zdaniu powyższym nie wywoła żadnych
negatywnych konsekwencji dla Kupującego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek
zapłacenia odsetek od zaległości lub kar umownych na rzecz Sprzedawcy.
11. Zamawiający przy dokonywaniu płatności może zastosować mechanizm podzielonej płatności, o
którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
§5
1. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówień za strony Sprzedawcy jest ……………….
2. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazywania jeden raz na kwartał, najpóźniej do 10 dnia
następnego

miesiąca,

na

adres

:

marta.jaczewska@adm.uw.edu.pl

zestawień

asortymentowo-cenowych artykułów zamawianych przez jednostki UW, zakupionych w
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okresie tego kwartału. Zestawienie należy sporządzić zachowując kolejność artykułów zgodnie
z tabelą formularza cenowego.
§6
Sprzedawca udziela gwarancji i rękojmi na dostarczone przez siebie artykuły zgodnie z kodeksem
cywilnym.
§7
1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Sprzedawca w wysokości 25 % ceny brutto, o której mowa w § 3 ust.
1 niniejszej umowy,
2) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu artykułów w wysokości 10 % ceny brutto
realizowanej dostawy , o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień
kalendarzowy
3) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu artykułów ze zwróconej dostawy,
uszkodzonych lub nieodpowiadających jakości zgodnie z zamówieniem w wysokości
10 % ceny brutto realizowanej dostawy , o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
za każdy dzień kalendarzowy
4) za nie dostarczenie zestawienia zakupionych w ciągu kwartału przez jednostki UW
artykułów, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 0,1 % ceny
brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia
5) w przypadku dostarczenie innego asortymentu niż określonego w załączniku nr 2 do
niniejszej umowy w wysokości 1 % ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy,
2. W przypadku braku możliwości pełnego zaspokojenia należnych kar umownych z bieżących
należności Kupujący pobierze je z kwoty wniesionego przez Sprzedawcę zabezpieczenia
należytego wykonania umowy a następnie dochodzić będzie na drodze sądowej.
3. Kary

należne

Sprzedawcy

przewyższające

kwotę

wniesionego

przez

Sprzedawcę

zabezpieczenia i sumę pobranych przez niego kwot z bieżących należności Sprzedawcy,
zostaną wpłacone na rachunek Kupującego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich
uregulowania.
4. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Kupujący, w wysokości 10% ceny brutto, o której
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mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa
wysokość kar umownych.

§8
1. Sprzedawca wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i
poda firmy podwykonawców. Wykaz podwykonawców stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. Pozostałą część przedmiotu umowy Sprzedawca wykona siłami własnymi.
3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Sprzedawca odpowiada
za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne.
4. Powierzenie

wykonania

części

zamówienia

podwykonawcom

nie

zwalnia

Sprzedawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§9
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy oraz w przypadku gdy w trakcie
trwania umowy wszczęte zostanie w stosunku do Sprzedawcy postępowanie likwidacyjne lub
egzekucyjne, Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od
dnia, w którym dowiedział się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej
umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W tym przypadku Sprzedawca może żądać

wyłącznie

wynagrodzenia za wykonaną część umowy.
3. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku gdy:
1) zwłoka w terminowym realizowaniu dwóch dostaw w miesiącu przekroczy 5 dni,
2) Sprzedawca w istotny sposób narusza postanowienia umowy, w szczególności nie
zachowuje właściwej jakości dostarczanych artykułów, dostarcza artykuły niezgodne z
zamówieniem,
3) Sprzedawca dwukrotnie w ciągu miesiąca nie wymienił wadliwego artykułu w terminie
wyznaczonym przez Kupującego
4. Sprzedawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Kupujący bez uzasadnionej na piśmie
przyczyny, odmawia dokonania odbioru dostawy.
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5. Uzasadnione koszty, związane z odstąpieniem od umowy, ponosi strona, która spowodowała
odstąpienie.
6. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem nieważności.
§ 10
1. Sprzedawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % łącznej
kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie ………………….
2. Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 5
do niniejszej umowy.
3. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Kupującego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia.
4. Kupujący zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Kupującego za należycie wykonane.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Kupujący zwraca wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek Sprzedawcy.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Strony oświadczają, że przy przetwarzaniu danych osobowych spełniają warunki wynikające z
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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

§ 13
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe dla siedziby
Kupującego.
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§ 14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Sprzedawcy oraz dwa
dla Kupującego.

SPRZEDAWCA
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