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Załącznik nr 2 

 
 

 
UMOWA NR BPN-T.272.1___.2020/BPNT 

(PROJEKT) 
 

zawarta w dniu      .___.2020 r. w Białymstoku, pomiędzy:  

 
1. Miastem Białystok - Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym  

z siedzibą: 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71; NIP: 9662117220, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
które reprezentuje: 

- Anna Daszuta-Zalewska - Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego 

a  
2. ____________________________________ 

z siedzibą: _____________________; KRS: __________________, NIP: ________________., 
REGON: _______________, zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje: 

- _________________________ - ________________ 

 
na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zamówienie finansowane w ramach projektu pn.: „Platforma startowa dla nowych 
pomysłów – Hub of Talents 2”, nr projektu POPW.01.01.01-20-0001/18, który jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych 

pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia 2014-2020 (POPW). 

 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Dostawa 6 komputerów 
przenośnych typu notebook wraz ze stacjami dokującymi na potrzeby Działu Rozwoju BPN-T”, zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do umowy (Ogłoszenie o zamówieniu) oraz Ofertą Wykonawcy. 

 
§ 2 

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami 
zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym, na 

każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzeń refabrykowanych i poleasingowych, w pełni sprawnych 

nie posiadających śladów użytkowania na elementach zewnętrznych.Dostarczony przedmiot umowy 

musi być nadający się do użytku zgodnie z przeznaczeniem, gotowy do użytku bez żadnych 
dodatkowych zakupów, wyprodukowany nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed dostarczeniem. 

3. Wykonawca gwarantuje, iż sprzęt dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy pochodzi 
z legalnego kanału dystrybucji sprzętu i nie jest częścią żadnego projektu oferowanego dla innych 

podmiotów. Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania numerów seryjnych sprzętu pod 

kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń Wykonawcy w tym zakresie. Stwierdzenie przez 
Zamawiającego nielegalności pochodzenia sprzętu stanowić będzie podstawę do odmowy podpisania 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4. 
4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy podlegający dostawie na podstawie niniejszej umowy, 

posiadać będzie wszelkie wymagane prawem polskim dokumenty: atesty, certyfikaty i dopuszczenia 
do użytkowania - zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Z chwilą dostawy Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do każdego dostarczonego sprzętu 

odpowiednio: kartę gwarancyjną, niezbędne atesty i certyfikaty, materiały informacyjne/techniczne 
potwierdzające spełnianie minimalnych parametrów określonych w Załączniku nr 1 do umowy, w 

odniesieniu do sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu umowy. 
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6. Zamawiający zobowiązany będzie do odbioru przedmiotu umowy po sprawdzeniu poprawności jego 

działania oraz terminowej zapłaty należności z tego tytułu.  
 

§ 3 
TERMIN REALIZACJI I FORMA ODBIORU  

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 21 dni od dnia zawarcia 
umowy 

2. Miejsce dostawy i odbioru: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 

71, pokój nr 1.29. 
3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy pisemnie lub pocztą elektroniczną, na co 

najmniej 2 dni robocze przed planowaną dostawą, ze wskazaniem dnia oraz zakresu przedmiotu 
dostawy. Dostawa może być wykonana w dniach roboczych Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 

14:00. 

4. Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania Protokołu Odbioru bez wad.  
5. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się z udziałem obu stron i w sytuacji braku wad lub braków 

ilościowych zakończony zostanie podpisaniem protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 4. 
6. Jeżeli przy sporządzaniu protokołu odbioru Strony stwierdzą wady lub braki ilościowe, Wykonawca 

zobowiązany jest odpowiednio: do ich usunięcia lub uzupełnienia braków ilościowych w terminie 

uzgodnionym protokolarnie przez Strony. W takim przypadku potwierdzeniem odbioru przedmiotu 
umowy jest protokół, sporządzony na dzień usunięcia wad lub uzupełnienia braków ilościowych. 

7. Termin przewidziany na dokonanie odbioru przedmiotu umowy oraz termin na usunięcie wad lub 
uzupełnienie braków ilościowych, wlicza się do terminu przewidzianego na wykonanie przedmiotu 

umowy, o którym mowa w ust. 1.  
8. Protokół odbioru przygotowuje Wykonawca. Protokół powinien posiadać min.: 

1) Strony umowy, 

2) Numer zamówienia, 
3) Datę sporządzenia oraz podpisania, 

4) Nazwę sprzętu (typ, model, producent), 
5) Numer seryjny każdego sprzętu lub inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące produkt, 

6) Miejsce na wpisanie ewentualnych wad, braków lub uwag, co do dostawy. 

9. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg realizowanej 
umowy: 

1) ZAMAWIAJĄCY: Michał Szuszkiewicz, tel.: 85 733 39 55, mail:  m.szuszkiewicz@bpnt.bialystok.pl; 
2) WYKONAWCA:  ……………………….., tel.: …………………………, mail:   

10. Zmiana osób, o których mowa w ust. 9, nie stanowi zmiany niniejszej umowy, co nie wymaga dla 
swojej ważności formy aneksu do umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego 

drugiej Stronie drogą elektroniczną. 
 

 
§ 4 

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZEŃ 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto: ………. PLN 
(słownie: ……………………), w tym: cena netto: ………… PLN, podatek VAT (……%): …… PLN. 

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy i innych niezbędnych świadczeń ponoszonych przez Wykonawcę celem realizacji przedmiotu 

umowy (w tym m.in. koszty sprzedaży, koszty transportu, koszty ubezpieczenia, koszty rozładunku, 
koszty serwisu, koszty przeglądów) oraz obejmuje również świadczenia w ramach udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji i rękojmi. 

3. Podstawę wystawienia faktury VAT za zrealizowanie przedmiotu umowy stanowił będzie podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na numer konta bankowego 

Wykonawcy: …………………………………………. 

5. Jeżeli numer rachunku bankowego wskazany na fakturze VAT będzie różnił się od numeru 
wskazanego w zdaniu pierwszym, wówczas Zamawiający uzna taką fakturę za błędnie 

(nieprawidłowo) wystawioną.  
6. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 4 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank 
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prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT. Właściwość Urzędu Skarbowego: 

_______________. 
7. Zamawiający oświadcza, że płatności za fakturę wystawioną przez Wykonawcę będzie dokonywana 

na wskazany w ust. 5 rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 
8. Dane Zamawiającego na fakturze:  

NABYWCA: MIASTO BIAŁYSTOK 
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 9662117220 

ODBIORCA: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny 

ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok 
9. 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 przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej drogą 

elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto 

na platformie nr PEPPOL: 9662068473. Jedocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania  
i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych  

z wyjątkiem faktur korygujących. 
10. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

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

Zamawiającego pod rygorem nieważności. 
12. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi opisanymi w § 6, dokonując 

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

 
§ 5 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres min. 12 miesięcy, 
od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 

4. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie 

trwania gwarancji. 

3. Udzielona gwarancja nie może wyłączać uprawnień gwarancyjnych przyznawanych przez 
producentów sprzętu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest z dniem podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4, do 
przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy. 

W przypadku braku formularzy gwarancji producenta Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia 
własnych formularzy gwarancji wraz z opisem procedury zgłaszania awarii sprzętu (częściowa lub 

całkowita niesprawność działania sprzętu polegająca na istotnym pogorszeniu parametrów pracy 

bądź niewykonywaniu albo niewłaściwym wykonywaniu poszczególnych funkcji lub operacji 
wynikających z przeznaczenia). Karta gwarancyjna powinna zawierać typ i numer seryjny urządzenia 

oraz termin gwarancji. Fakt awarii, naprawy i wymiany sprzętu na nowy będzie odnotowywany 
każdorazowo w karcie gwarancyjnej. 

5. Usługi wykonywane w ramach gwarancji świadczone będą w dni robocze Zamawiającego od godziny 

07:30 - 15:30. Zgłoszenia awarii będą dokonywane drogą elektroniczną do serwisu gwarancyjnego 
wskazanego w ofercie na adres e-mail ………………………. Zgłoszenia dokonywane drogą elektroniczną 

będą niezwłocznie potwierdzane pisemnie, przy czym za datę zgłoszenia awarii uważa się dzień 
wysłania e-maila. Obsługa zgłoszeń odbywać się będzie w języku polskim. 

6. Na potrzeby realizacji gwarancji związanej z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

odbioru sprzętu z miejsca jego dostawy, naprawy i dostarczeniu sprzętu do Zamawiającego 
- w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwil zgłoszenia przesłanego zgodnie z formułą określoną w 

ust. 5, do momentu usunięcia awarii potwierdzonej diagnostyką lub testem (czas naprawy 
/przywrócenia funkcjonalności).  

7. Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu bądź elementu/podzespołu/modułu po wykonaniu 3 
napraw gwarancyjnych, zaś Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany 

sprzętu bądź elementu/podzespołu/modułu, w którym ujawniły się wady, na nowy, wolny od wad, w 

terminie 2 dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania, 
z zastrzeżeniem zapisów o których mowa w ust. 8. Okres gwarancji biegnie na nowo od daty 
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dostarczenia i uruchomienia prawidłowego sprzętu bądź elementu/podzespołu/ modułu 

wymienionego, co zostanie potwierdzone podpisanym przez strony protokołem odbioru. 
8. W przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie sprzętu w okresie 

gwarancji, Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego sprzętu będącego przedmiotem umowy, na 
wolny od wad, o takich samych lub lepszych parametrach i funkcjach użytkowych zgodnych 

z Opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą.  
9. W sytuacji odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem  

o przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, 

koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. Jeśli wyniki ekspertyzy 
potwierdzają awarię, usterkę sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wykonać naprawę gwarancyjną. 

10. Każdy przegląd konserwacyjny, wymiana materiałów i części eksploatacyjnych, oraz inna usługa 
serwisowa u Zamawiającego zostanie stwierdzona obustronnie podpisanym protokołem 

potwierdzającym wykonanie usługi (w 2 egzemplarzach jeden dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy). Obowiązek sporządzania protokołu spoczywa na Wykonawcy. 
11. Każda osoba wykonująca czynności wynikające z serwisu gwarancyjnego w imieniu Wykonawcy 

będzie posiadała dokument tożsamości i pisemne upoważnienie wystawione przez Wykonawcę oraz 
będzie zobligowana stosować się do przepisów wewnętrznych obowiązujących w jednostce 

Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości serwisu gwarancyjnego w wypadku 
zakończenia działalności swojego przedsiębiorstwa w czasie, na który została udzielona gwarancja 

jakości. 
13. Wszelkie koszty i prace gwarancyjne pokrywa i wykonuje Wykonawca, a w szczególności: koszty 

dojazdu, delegacji, dostawy i wymiany sprzętu wolnego od wad. 
14. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których 

przedmiot zamówienia zostanie dostarczony (Zamawiający może usunąć opakowania po jego 

dostarczeniu co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie 
podlegał usługom gwarancyjnym). 

15. Zakres i warunki napraw gwarancyjnych - poza wynikającymi z umowy - określają karty gwarancyjne 
dostarczone przez Wykonawcę. 

16. Postanowienia umowy mają moc nadrzędną nad zapisami kart gwarancyjnych wydanych przez 

producentów sprzętu, w zakresie jakim przyznają słabszą ochronę Zamawiającemu. 
17. Postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi zgodnie  

z Kodeksem cywilnym. Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. 

 
§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy określonego w § 3 ust. 1, w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 1% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

3) w przypadku opóźnień w realizacji czynności opisanych w § 5, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca, w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, 

5) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy inne aniżeli określone w pkt 

1-4, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony 
przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji 
przedstawionej w § 7 ust. 2. 

3. Opisane w ust. 1 kary umowne są stosowane całkowicie niezależnie od siebie i podlegają sumowaniu.  

4. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania noty obciążeniowej. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawionej przez 

Wykonawcę faktury. 
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5. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście 

poniesionej. 
 

§ 7 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający będzie upoważniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 
1) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego nie przystąpił do 

realizacji umowy w ciągu 5 dni od jej zawarcia lub nie wykonuje prac zgodnie z warunkami 

umownymi lub zaniedbuje jakiekolwiek zobowiązania umowne lub nie stosuje się do uwag 
Zamawiającego, 

2) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie 
likwidacyjne, 

3) Wykonawca zleca wykonanie zadań będących przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej, nie 

wymienionej w ofercie, bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
4) kary umowne naliczone przez Zamawiającego przekroczą 30% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Strony ustalają termin odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynach 
odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
 

§ 8 
PODWYKONAWSTWO 

1. W przypadku zlecenia części prac objętych niniejszą umową podwykonawcom, Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać każdorazowo pisemną zgodę Zamawiającego. 
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania ewentualnych podwykonawców, 

co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek okoliczności wynikające z faktu 
podzlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się z niewykonania i nienależytego wykonania 

postanowień niniejszej umowy. 

 
§ 9 

ZMIANY W UMOWIE 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, jeżeli dotyczy ona: 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: 

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

staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy. 

2) zmiany w zakresie przedmiotu umowy z zastrzeżeniem niezmienności wynagrodzenia, w związku 
z niemożliwą do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okolicznością prawną, ekonomiczną 

lub techniczną, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującą brakiem 
możliwości należytego wykonania umowy lub w sytuacji zmiany przedmiotu umowy na 

równoważny lub o lepszych parametrach, jedynie w przypadku kiedy: 

a) zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, lub 
b) zaoferowany przedmiot umowy został wycofany z produkcji, lub 

c) producent zapowiedział zakończenie jego produkcji, lub 
d) przedmiot umowy pierwotnie oferowany został udoskonalony lub dodatkowo wyposażony. 

Wycofanie modelu (typu) objętego przedmiotem zamówienia z produkcji przez producenta 
Wykonawca musi pisemnie udokumentować. 

3) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 

sposobu wykonania umowy, 
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4) 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) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.: zmiana numeru 
rachunku bankowego), 

6) 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. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie oraz podpisanie przez strony 
Protokołu Konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie 

okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół Konieczności będzie załącznikiem do aneksu 
zmieniającego niniejszą umowę. 

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

później niż 3 dni od uzyskania przez Stronę wiedzy o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmiany 
w umowie. 

5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu między 
Stronami. 

 

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Nieważność któregokolwiek postanowienia umowy nie powoduje nieważności całej umowy. 

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne lub 
bezskuteczne, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego. 

Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, 

których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu 
postanowień nieważnych lub bezskutecznych.  

3. Ilekroć w umowie wskazano termin z użyciem „dni robocze”, należy przez to rozumieć, okres 
obejmujący godziny od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Ilekroć 

w umowie termin podawany jest w dniach, bez użycia określenia „dni robocze”, Strony rozumieją 
przez to dni kalendarzowe. 

4. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie adresu 
swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod 

dotychczas znany adres. 
5. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również 

przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 
6. 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), informuję, że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał 
w niniejszym postępowaniu jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, 15-540 Białystok, 

ul. Żurawia 71; 
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Białostockim Parku Naukowo-

Technologicznym: Mariusz Manaches, iodo@bpnt.bialystok.pl, +48 534 653 001; 

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

4) dane osobowe mogą być ujawniane Wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do 
informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów 

powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów 
prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie; 

5) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za 

nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje 

wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty; 

callto:+48%20534%20653%20001
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6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
7) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie 

skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie narusza 
integralności protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 

uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO; 
8) Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz przepisy prawa polskiego obowiązujące w zakresie 

przedmiotowym. 
8. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 
10. Integralną część umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zamówieniu, 

2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy. 
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