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UMOWA 

zawarta w dniu ……………………….. r. 

w Krzywem 

pomiędzy „Zamawiającym”: 
Wigierski Park Narodowy,  Krzywe 82, 16-402 Suwałki,  
 reprezentowany przez Tomasza Huszczę -  Dyrektora 

 
i „Wykonawcą”:  

 

……………………………………………………………………………………. 

reprezentowany przez …………………………………………………… 
 

§ 1. Przedmiotem umowy jest dostawa 100 licencji oprogramowania ESET PROTECT Advanced 
ON-PREM (Konsola Lokalna) na okres dwunastu miesięcy. 

 
§ 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie polegające na dostawie kontynuacji 

100 licencji oprogramowania ESET PROTECT Advanced ON-PREM (Konsola Lokalna) na 
okres dwunastu miesięcy. 

 

§ 3. Wykonawca zapewnia, że dane związane z oprogramowaniem i kluczami licencyjnymi nie 

będą udostępniane osobom trzecim. 

 

§ 4. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 15.11.2021 r.  
 
§ 5. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi drogą elektroniczną. 
 
§ 6. Ustala się łączną cenę przedmiotu umowy w wysokości:  
 ………………………….. zł brutto, ( słownie: ………………………………………………………………………………).  
 

§ 7. Wypłata należności nastąpi w terminie do 14 dni po stwierdzeniu przez Zamawiającego 

prawidłowego wykonania zadania, będącego przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§ 8.  

1. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 4, 

Wykonawca będzie zobowiązany do jego wykonania w najszybszym możliwym 

terminie oraz zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1% ceny 

przedmiotu umowy określonej w § 6, za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku zaistnienia wymienionej w § 8 ust. 1 okoliczności Zamawiający  

zawiadomi o tym Wykonawcę, podając w tym zawiadomieniu wysokość naliczonych 

kar umownych a następnie potrąci kary umowne w wysokości obliczonej zgodnie 

z wyżej wymienionymi zasadami z należności przypadających od Zamawiającego na 
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rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy z faktury 

końcowej wystawionej przez Wykonawcę. 

Zamawiający, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego  Covid 19, 

zastrzega sobie możliwość egzekwowania kar umownych  w następujący sposób. Do 

zawiadomienia o naliczeniu wysokości kar dołączona zostanie nota księgowa 

z żądaniem wypłaty wskazanej tam kwoty w terminie przewidzianym niniejszą 

umową (§ 6) dla regulowania płatności związanych z rozliczeniem realizowanych na 

jej podstawie robót budowlanych. Opóźnienie w zapłacie kwoty wskazanej na w/w 

nocie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych, o których mowa w art. 481 KC 
3. Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia kar umownych opisany w § 8 ust. 2.   
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie 

może przekroczyć 50 % wartości zamówienia brutto określonego w § 6 niniejszej 
umowy . 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, 
podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 
 

§ 9. Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko za pisemną zgodą stron. Strony nie 

mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 

 

§ 10. W sprawach nie objętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 11. Ochrona danych osobowych 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić, iż dane osobowe objęte Umową będą 

przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej 

„RODO”) i nie będą udostępniane innym osobom niż upoważnionym w Umowie oraz mogą 

być udostępnione jedynie organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

2. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji 

przygotowanej w celu przeprowadzenia postępowania stanowiącego podstawę zawarcia 

Umowy zgadza się na przetwarzanie danych osobowych i zobowiązuje się do informowania 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych osobowych.  

3. Każda ze Stron zobowiązuje się podjąć niezbędne środki w celu zabezpieczenia informacji 

zawierającej dane osobowe przed ich ujawnieniem lub udostępnieniem osobom 

nieuprawnionym lub nieupoważnionym do ich przetwarzania.  

4. Wykonawca:  
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a) potwierdza oświadczenia, które złożył na etapie postępowania, w wyniku którego 

została zawarta Umowa,  

b) oświadcza, że posiada informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez 

Zamawiającego  

w zakresie celów wskazanych w dokumentacji dotyczącej postępowania, w wyniku 

którego została zawarta przedmiotowa Umowa,  

c) oświadcza, że wypełnił w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane 

w art. 13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych biorących udział w wykonaniu 

Umowy, tj.  poinformował o zakresie danych dotyczących tych osób, a przekazanych do 

Zamawiającego, poinformował, że Zamawiający jest administratorem ich danych 

osobowych i będzie je przetwarzał na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 

oraz poinformował, że Wykonawca jest źródłem, od którego Zamawiający pozyskał ich 

dane osobowe.  

 

§ 12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.        

 

 

 

 

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

 (podpis Zamawiającego) (podpis Wykonawcy) 


