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Projektowane postanowienia umowy 

 

 
 

zawarta w dniu …………………………………………………… 2021 r. pomiędzy : 

 

Urzędem Statystycznym w Białymstoku, ul. Krakowska 13, 15-875 Białystok, NIP 542-25-08-746, REGON 000331547 

reprezentowanym przez: 

 

…………… – Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku 

 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym  

 

a 

 

Firmą: ………………………………………………. wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 

KRS………………………………; NIP: ……………………………………; REGON ……………………………………….. 

reprezentowaną przez:  

 

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

………………………………… 

 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 

 

……………………………………… 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ……………….szt. laptopów wraz z akcesoriami oraz ……………………. 

licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia ……………………………….. która stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr ……………………………… do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym. 

 

§2 

Termin realizacji umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia i podpisać Protokół odbioru, wraz  

z listą przekazanych licencji, stanowiące odpowiednio załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do umowy.  

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego  

tj. Białystok, ul. Krakowska 13. Dostawa laptopów i licencji na oprogramowanie antywirusowe będzie odbywać 

się w dni robocze tj. od  poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15. 

2. Termin dostawy określony jest na ……… dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że do kontaktu z Wykonawcą posiada: 

     tel. nr …………………… i adres poczty elektronicznej: ………………………… 

4. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy posiada: 

     tel. nr ………….…………....……………  

    adres poczty elektronicznej: ……………………………..……………….……… 
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§3 

Odbiór i potwierdzenie realizacji umowy 

 

1. Warunkiem przyjęcia dostawy laptopów wraz z akcesoriami, oraz licencji na oprogramowanie 

antywirusowe  jest sprawdzenie ich przez przedstawiciela Zamawiającego, w zakresie zgodności ze 

złożoną przez Wykonawcę ofertą, oraz warunkami Umowy. Sprawdzeniu podlegać będzie  

w szczególności:  

a) ilość dostarczonego sprzętu i licencji, 

b) parametry techniczne dostarczonego sprzętu i ich zgodność z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, 

c) numery seryjne dostarczonego sprzętu, 

d) poprawność działania sprzętu informatycznego poprzez uruchomienie go w siedzibie 

Zamawiającego, 

e) okres ważności wsparcia dla aktualizacji w ramach licencji na oprogramowanie antywirusowe, 

f) przekazanie dokumentów potwierdzających legalność pochodzenia zainstalowanego  

w oferowanym sprzęcie systemu operacyjnego, oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe, 

g) przekazanie listy licencji, stanowiącej jednocześnie potwierdzenie przeniesienia na własność 

Zamawiającego praw do korzystania z licencji na system operacyjny, oraz oprogramowanie 

antywirusowe. 

2. Potwierdzeniem realizacji dostawy będzie Protokół odbioru (załącznik nr 2 do Umowy) podpisany 

przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy z wynikiem pozytywnym, oraz przekazanie listy 

licencji, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy. 

3. W przypadku zgłoszenia w Protokole odbioru zastrzeżeń do wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca 

niezwłocznie usunie zgłoszone zastrzeżenia dochowując terminu realizacji Umowy. 

4. Termin realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 będzie uznany za dotrzymany, gdy w tym terminie 

Protokół odbioru zostanie podpisany z wynikiem pozytywnym. 

5. Protokół odbioru wraz z listą licencji zostaną sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

6. Protokół odbioru, stwierdzający jednoznacznie, że przedmiot umowy, objęty protokołem został 

wykonany z wynikiem pozytywnym będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT i 

wypłacenia przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy.  

 

§4 

Własność intelektualna i warunki licencjonowania 

 

1. Od chwili podpisania Protokołu odbioru, stwierdzającego jednoznacznie, że przedmiot umowy, objęty 

protokołem został wykonany z wynikiem pozytywnym, dostarczone laptopy wraz z akcesoriami, oraz 

licencje na oprogramowanie antywirusowe, stanowią własność Zamawiającego. Z tą chwilą na 

Zamawiającego przechodzą prawa do korzystania z licencji na oprogramowanie zainstalowane na 

laptopach będących przedmiotem umowy, w szczególności na system operacyjny Microsoft Windows 10, 

oraz prawa do korzystania z oprogramowania antywirusowego. Początek okresu licencyjnego dla 

oprogramowania antywirusowego został wskazany w protokole odbioru jako data aktywacji. 

2. W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi  

na Zamawiającego licencje, określone w załączniku nr 3 do Umowy, lub zapewni  

ich przeniesienie od podmiotu, któremu przysługują do nich majątkowe prawa autorskie,  

bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, na czas wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, co 

najmniej w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu 

umowy. Warunki korzystania z oprogramowania nie mogą być gorsze od standardowych warunków 

oferowanych innym podmiotom przez osobę lub podmiot, któremu przysługują prawa do tego 

oprogramowania. 

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej, dokumentów licencyjnych oprogramowania, 

potwierdzających pochodzenie tego oprogramowania bezpośrednio od producenta lub jego 

autoryzowanych partnerów i potwierdzających przeniesienie licencji na własność Zamawiającego, oraz 
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zobowiązany jest przekazać pliki licencyjne lub wykaz kluczy licencyjnych, wymaganych do 

przeprowadzenia aktywacji oprogramowania, jeżeli takie klucze miały zastosowanie. 

4. Jeżeli do zarządzania licencjami konieczne jest założenie konta w serwisie producenta oprogramowania, 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegóły tej rejestracji 

5. Wykonawca zobowiązuje się do tego, iż przekazując oprogramowanie wraz z licencjami na użytkowanie 

nie naruszy praw majątkowych osób trzecich. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu 

umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1231 ze zm.) w związku 

z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

 

§5 

Gwarancja, rękojmia i serwis 

 

1. Wykonawca obejmie wszystkie dostarczone, w ramach realizacji umowy urządzenia w tym zintegrowane 

baterie wewnętrzne laptopów i oprogramowanie bezpłatną gwarancją przez okres 36 miesięcy (okres 

bezpłatnej gwarancji zgodny z deklaracją Wykonawcy złożoną w formularzu ofertowym – minimalny 

okres bezpłatnej gwarancji wynosi 36 miesięcy). 

2. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 

protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym. 

3. Serwis w ramach udzielonej gwarancji, świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego.  

4. Warunki udzielonej gwarancji będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego, z zastrzeżeniem,  

że nie mogą być gorsze niż warunki gwarancji producenta(ów) urządzeń i oprogramowania. 

5. Zgłoszenie awarii będzie następowało telefonicznie na nr …………..………..……………….., faxem  

na nr …………………………..……………… lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:  

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

…………………..………. 

6. Świadczenie usług gwarancyjnych odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:00 do 15:00 

7.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosi jeden dzień roboczy. 

8. Czas na usunięcie zgłoszonych awarii wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. 

9. Usunięcie awarii polega na przywróceniu pełnej sprawności sprzętu. Jeżeli po trzech naprawach 

jakichkolwiek elementów urządzenia, będzie ono wykazywało nadal wady w działaniu, Zamawiający 

może żądać wymiany urządzenia na sprawne o takich  samych parametrach, a w  przypadku gdy sprzęt 

nie jest już dostępny na rynku, na sprzęt o nie gorszych parametrach.  

10. W przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej w miejscu wskazanym w ust. 3 i w terminie 

wskazanym w ust. 8, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy takie samo urządzenie lub 

o parametrach nie gorszych niż naprawiany sprzęt  wolny od wad i zapewnić jego prawidłowe działanie. 

Ostateczny termin usunięcia usterki uszkodzonego urządzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

zgłoszenia jego wady lub usterki. 

11. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi włączając w to koszt części i transportu  

z i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

12. Usunięcie awarii, będzie każdorazowo potwierdzone protokołem wykonania naprawy. 

13. W przypadku, jeżeli nastąpi wymiana urządzenia lub jego samodzielnej części na nowe, okres gwarancji 

na to urządzenie lub część biegnie na nowo. 

14. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie zareaguje na zgłoszenie awarii w czasie określonym  

w ust. 7 lub nie usunie awarii w terminie o którym mowa  w ust. 8 i nie dostarczy sprzętu zastępczego na 

czas naprawy Zamawiający może dokonać czynności naprawy we własnym zakresie lub zlecić jej 

wykonanie osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 
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15. Zamawiający ma prawo dokonywania rozbudowy urządzeń, zgodnie z dokumentacją techniczną, przez 

wykwalifikowanych pracowników, a także prawo do przemieszczenia urządzeń bez utraty gwarancji. 

16. W przypadku awarii dysków i braku możliwości „bezpiecznego” usunięcia danych, znajdujących się na 

tych nośnikach, pozostają one u Zamawiającego, w miejscu instalacji komputera, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w postępowaniu przetargowym. 

17. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza prawa Zamawiającego do gwarancji udzielonych 

przez producentów urządzeń i oprogramowania, dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. 

18. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi 

za wady przedmiotu umowy. Okres rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna  

się w stosunku do przedmiotu Umowy od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym Protokołu odbioru, 

równy będzie okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Zamawiający będzie mógł dochodzić 

roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w zdaniu drugim, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę 

w ww. terminie. 

 

§6 

Oświadczenia stron 

 

1. Wykonawca oświadcza, że nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe ani naprawcze, ani że nie 

ogłoszono upadłości lub nie otwarto postępowania naprawczego, ani że według najlepszej wiedzy 

Wykonawcy nie zachodzą przesłanki do wszczęcia takiego postępowania  

w stosunku do niego. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz 

pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych  

z wykonaniem przedmiotu umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami 

gwarantującymi profesjonalną realizację niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest obciążony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na 

rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe ani przed jakimkolwiek 

organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. 

4. Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek 

czynu nieuczciwej konkurencji w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby 

trzeciej. 

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt: 

1) jest fabrycznie nowy, kompletny, sprawny, gotowy do użytku, nieużywany i nieregenerowany, 

nienaprawiany, nie podlegał ponownej obróbce (nie refabrykowany), 

2) nie wykazuje jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwości jego 

prawidłowego użytkowania, 

3) jest dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4) posiada oznaczenie CE (Conformité Européenne) 

6. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich 

informacji mogących mieć wpływ na realizację umowy. 

 

§7 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości _______________ zł brutto (słownie: 

_______________), w tym podatek VAT (stawka) (słownie: _______________);  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie czynności 

niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost 

wyszczególnione w treści umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli 

z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do 

prawidłowego wykonania umowy. 

3. Warunkiem wystawienia faktury jest przedłożenie przez Wykonawcę protokołu odbioru bez uwag, 

o którym mowa w § 3.  

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek bankowy 

______________________ w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
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wystawionej faktury VAT. W przypadku opóźnienia w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

odsetki ustawowe. 

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 4 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący 

ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT. Właściwość Urzędu Skarbowego: 

______________________. 

6. Zamawiający oświadcza, że płatności za fakturę wystawioną przez Wykonawcę będzie dokonywana na 

wskazany w ust. 4 rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

7. Dane Zamawiającego na fakturze:  

Urząd Statystyczny w Białymstoku  

z siedzibą: 15-875 Białystok, ul. Krakowska 13; NIP: 542-25-08-746, REGON 000331547. 

8. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym, ma możliwość przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej drogą elektroniczną za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Usługi Platformy Elektronicznego Fakturowania 

są świadczone pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl (Broker Infinite). 

9. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Ewentualny przelew wierzytelności innemu podmiotowi może odbyć się wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

11. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi opisanymi w § 4, dokonując kompensaty 

należności z wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w drodze noty obciążeniowej. 

 

§8 

Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia określonego w § 2 ust. 2, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 1. 

3. Za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w usunięcia usterki uszkodzonego urządzenia przekraczający termin 

określony w § 5 ust. 10 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości  1% wynagrodzenia brutto o 

którym mowa w § 7 ust. 1. 
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 7 ust. 1. 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 9 

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy  

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie opóźnienia przekraczającego 7 dni w dostawie laptopów 

wraz z akcesoriami oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe będące przedmiotem umowy bez 

wyznaczania dodatkowego terminu 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 

rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień lub, gdy Wykonawca został postawiony  

w stan likwidacji lub upadłości.  

 

§ 10 

Zmiany w umowie 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, jeżeli dotyczy ona: 

1) sytuacji określonych w granicach unormowania art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych w szczególności w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikałaby z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej 

staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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b) zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe  

i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się 

zapobiec lub zniweczyć jego skutków, 

3) sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucjami 

nadzorującymi wdrażanie przedmiotu umowy, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 

4) sytuacji, gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej postanowień, 

5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron w tym ustawowej zmiany stawki podatku VAT 

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 

6) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np.: zmiana numeru 

rachunku bankowego). 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie oraz podpisanie przez Strony 

protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności 

wymienionych w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę. 

3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić 

później niż 7 dni kalendarzowych od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 

4. Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących oraz 

wskazanych do kontaktu między Stronami. 

5. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących, 

3) ogłoszeniu o upadłości, 

4) ogłoszeniu o likwidacji, 

5) zawieszeniu działalności, 

6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 

                         §11 

Klauzula informacyjna RODO  

 

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich postanowień 

zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, w tym w 

szczególności z rozporządzeniem 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), (dalej „RODO). 

2. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostępnienie 

danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy. 

3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego  

w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 13, 15-875 Białystok. 

2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:  

a) pocztą tradycyjną na adres: IOD Urząd Statystyczny w Białymstoku, 15-875 Białystok, 

ul. Krakowska 13,  

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: IOD_USBST@stat.gov.pl. 

3) Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez 

administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. celem 

przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących 

archiwizacji, tj. przez okres 5 lat. Okres ten może ulec wydłużeniu w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c)  do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

mailto:IOD_USBST@stat.gov.pl
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d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 

8) Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia 

umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. 

4. Podpisując niniejszą umowę Wykonawca potwierdza zapoznanie się z klauzulą zawartą w ust. 3. 

      

§ 12 

Ochrona informacji 

 

1. Strony umowy zobowiązują się do: 

1) zachowania tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku  

z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji 

o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa, 

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez strony 

niniejszej umowy, 

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących 

informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani źródła, zarówno w całości jak i w 

części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od 

której pochodzą informacje, 

4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej 

umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy, 

5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie 

przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 

6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę 

od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów 

uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa  

i w zakresie określonym umową, 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy,  

o których strona ta poinformowała, 

8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych i 

podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy 

informacji. 

 

§13 

Inne postanowienia umowy 

 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa w szczególności Kodeksu 

cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy,  

w całości lub w części. 

3. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nimi powinna być interpretowana. 

4. Wszelkie spory powstałe w trakcie wykonywania umowy rozstrzygane będą polubownie,  

a w przypadku braku porozumienia spory będzie rozstrzygał właściwy dla Zamawiającego sąd. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający                        Wykonawca 
 

Załączniki: 
- oferta wykonawcy (załącznik nr 1), 

- protokół odbioru (załącznik nr 2), 

- lista licencji i sublicencji (załącznik nr 3). 
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                                                                                                                                     Załącznik nr 2 do Umowy  

 

PROTOKÓŁ ODBIORU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu ……………….……………., w siedzibie Urzędu Statystycznego w Białymstoku, na podstawie Umowy   z dnia 

………..…………………………...… roku, przedstawiciele Zamawiającego przeprowadzili odbiór dostawy licencji 

na oprogramowanie antywirusowe oraz dostawy laptopów wraz z akcesoriami i dokonali oceny poprawności ich 

działania. 

Nazwa 
Ilość 

(szt.) 
Typ / Model L.p. Numer fabryczny Uwagi 

Laptop wraz z 

akcesoriami, zgodny 

ze specyfikacją 

w tabeli 1 Załącznika 

nr 4 do SWZ 

35  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

WYKONAWCA: 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

     Urząd Statystyczny w Białymstoku 

     ul. Krakowska 13 

     15-875 Białystok 
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20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

 

Nazwa 
Ilość 

(szt.) 
Typ / Model L.p. 

Nazwa pliku licencji i jego 

lokalizacja  

lub aktywacyjne numery 

seryjne licencji  

i/lub dane konta do 

zarządzania licencjami w 

serwisie producenta 

Data 

aktywacji 
Uwagi 

Licencja na 

oprogramowanie 

antywirusowe, 

zgodna ze 

specyfikacją w tabeli 

2 Załącznika nr 4 do 

SWZ 

35 

Symantec 

Endpoint 

Protection 

1   
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Warunki odbioru dostawy: 

1. Dostawa jest zgodna z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia   TAK* / NIE* 

2. Dostawa została wykonana w dniu ……………………….. tj. w terminie określonym w Umowie TAK* / NIE*;  

3. Dostarczone Urządzenia są fabrycznie nowe TAK* / NIE*; 

4. Dostarczone Urządzenia nie noszą znamion użytkowania TAK* / NIE*; 

5. Wykonawca dostarczył plik licencji lub aktywacyjne numery seryjne licencji, służące do aktywacji 

oprogramowania antywirusowego TAK* / NIE*; 

6. Wykonawca dostarczył dokumenty potwierdzające legalność pochodzenia zainstalowanego w oferowanym 

sprzęcie systemu operacyjnego TAK* / NIE*; 

7. Wykonawca dostarczył dokumenty potwierdzające legalność pochodzenia przekazanych licencji na 

oprogramowanie antywirusowe TAK* / NIE*; 

8. Do protokołu dołączona została Lista licencji oraz potwierdzenie przeniesienia na własność Zamawiającego 

praw do korzystania z licencji na system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe, stanowiąca 

Załącznik nr 3 do Umowy TAK* / NIE*. 

 

Odbiór dostawy uznaje się za:  

1. Pozytywny*) – Zamawiający przyjmuje dostawę przedmiotu Umowy objętego niniejszym protokołem 

i stwierdza, że została wykonana w terminie, zgodnie z wymogami określonymi w Umowie. 

2. Pozytywny*) – Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu Umowy objętego niniejszym protokołem 

z zastrzeżeniami i stwierdza, że:  

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

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

 

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

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

 

3. Negatywny*) - Zamawiający odmawia przyjęcia dostawy, w związku z rozbieżnościami wymienionymi 

poniżej: 

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

…………………..………………………………………………………………………………………………………… 
*- niepotrzebne skreślić, 

 

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 

Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

W imieniu Wykonawcy 

Imię i nazwisko 

 

 

/pieczątka firmowa, data, podpis/ 

     W imieniu Zamawiającego 

        Imię i nazwisko 

 

 

/pieczątka firmowa, data, podpis/ 



BST-WAD.271.3.2021 
 

S t r o n a  | 11 

  

                                                                                                                                   Załącznik nr 3 do Umowy  

 

 

LISTA LICENCJI 

 

L.p. Rodzaj nazwa wersja licencji 

(OEM, BOX, 

subskrypcja ze 

wskazaniem 

okresu 

subskrypcji, 

itp.) 

ilość klucze licencyjne, 

jeśli są wymagane 

i znane, 

lub informacja 

o lokalizacji klucza, 

bądź pliku licencji 

Numer seryjny 

urządzenia  

(dla systemu 

operacyjnego) lub 

data aktywacji/ 

początek subskrypcji 

oprogramowania 

antywirusowego (dla 

licencji SEP) 

1. 
Oprogramowanie 

antywirusowe 

Symantec 

Endpoint 

Protection 

    

2. 
System 

operacyjny 

Microsoft 

Windows 10 

Professional 

    

 

 

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie potwierdzenie, że: 

 dostarczone laptopy posiadają oryginalny system operacyjny, pochodzące od producenta sprzętu lub 

z autoryzowanego kanału dystrybucji oprogramowania; 

 licencje na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional zainstalowany na dostarczonym 

sprzęcie, stanowią własność Urzędu Statystycznego w Białymstoku. 

 dostarczone licencje na oprogramowanie antywirusowe Symantec Endpoint Protection pochodzą 

z autoryzowanego kanału dystrybucji oprogramowania i stanowią własność Urzędu Statystycznego 

w Białymstoku. 

 

 

 

W imieniu Wykonawcy         W imieniu Zamawiającego 

 

 

 

Imię i Nazwisko             Imię i Nazwisko 

 

 


