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UMOWA NR ZP/ZINT/3/2019 
 NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ELEKTYCZNYCH 

 
Zawarta w Mielcu w dniu ……. pomiędzy: 
 
Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, NIP: 817-00-05-093, REGON: 
690024569, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 49617, reprezentowaną przez: 
  

1. Antoni Górski – Prezes Zarządu 
2. Łukasz Gajdowski – Wiceprezes Zarządu 

 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
 
………………………………. 
reprezentowanym przez :  
 

1. …………………… 
 

zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
Umowa została zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości poniżej 30.000 Euro netto w trybie zapytania ofertowego na:  „Zakup materiałów eksploatacyjnych 
elektrycznych na potrzeby obiektów kubaturowych dla Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu.” – nr 
sprawy ZP/ZINT/3/2019 
  

§ 1. 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem Umowy jest zakup materiałów eksploatacyjnych elektrycznych na potrzeby obiektów 

kubaturowych dla Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych elektrycznych na 

potrzeby obiektów kubaturowych Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu określonych co do 
rodzaju i ilości w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym   załącznik  do zapytania ofertowego (nr sprawy 
ZP/ZINT/3/2019) oraz  w Ofercie Wykonawcy z dnia 17.12.2019r. 

Przedmiot dostawy będzie pochodził z bieżącej produkcji i będzie fabrycznie nowy. 
Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informacje producenta o materiale 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Materiały dostarczane będą oznakowane znakiem CE lub B 
zgodnie z ustawą o materiałach budowlanych.   
 

§ 2. 
Terminy i sposób realizacji, gwarancja 

 
1. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu Umowy własnym transportem ( z rozładunkiem) w 

miejsce  wskazane przez Zamawiającego- teren miasta Mielec. 
3. W sytuacji, gdy dostawa obejmuje materiały odbiegające od treści zamówienia objętego Zapytaniem Ofertowym 

Zamawiającego nr ZP/ZINT/3/2019 ( zwiększone ilości, materiał nie występujący w zamówieniu, itp.)  
Zamawiający nie jest zobowiązany do odbioru materiału nie wymienionego w treści Zapytania. Towar ten 
wykonawca zobowiązany jest odebrać we własnym zakresie. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Bieg gwarancji rozpoczyna się od 
dnia przyjęcia bez zastrzeżeń dostawy. Okres gwarancji – 12 miesięcy. 

5. W okresie udzielonej gwarancji w przypadku wykrycia wad w przedmiocie zamówienia Zamawiający złoży 
reklamację pisemną lub faksem z krótkim opisem wad. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia reklamacji rozpatrzy złożoną reklamację oraz na własny koszt dokona wymiany reklamowanych 
materiałów na wolne od wad  ( fabrycznie nowe ). 

6. W okresie gwarancji, ciężar i koszty realizacji wszystkich procedur gwarancyjnych spoczywają na Wykonawcy.  
7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 
 
 

§ 3. 
Wynagrodzenie 

 
1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji całego Przedmiotu Umowy zostało określone na kwotę netto … PLN, podatek 

VAT … PLN, wartość brutto …  PLN  
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2. Należność zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie … dni od 
daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT po protokolarnym odbiorze 
Przedmiotu Umowy. 

3. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu 
do banku prowadzącego jego rachunek. 

4. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wszystkie wymagane prawem i niezbędne dokumenty 
odniesienia dotyczące dostarczonych materiałów oraz sprzętów. W przeciwnym razie faktura zostanie uznana 
za niekompletną i odesłana do Wykonawcy bez akceptacji co uprawnia Zamawiającego do wstrzymaniem się z 
zapłatą z dostawę do czasu uzupełnienia w/w dokumentów. 

 
§ 4. 

Rozliczenie dostawy 
 

1. Przyjęcie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osobę upoważnioną 
przez Zamawiającego – … oraz upoważnioną osobę ze strony Wykonawcy  - … 

2. Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
 

§ 5. 
Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
o w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w  

wykonaniu Przedmiotu umowy, 
o w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia 

w załatwieniu reklamacji złożonej przez Zamawiającego, 
o w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1, w przypadku gdy odstąpienie od 

umowy przez Zamawiającego nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar 

umownych. 
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, bez wyznaczania terminu dodatkowego na wykonanie, może 

nastąpić jeżeli Wykonawca: 
o zwleka z wykonaniem Przedmiotu Umowy dłużej niż 5 dni. 

4. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach 
określonych w Kodeksie cywilnym, a także w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie 
należne z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 6. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.  
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i na osobach pracowników Wykonawcy 

(uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć pracownika) jakie powstaną w czasie wykonywania niniejszej 
umowy. 

3. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego,  
4. W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo sądem będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 
6. Załącznikiem stanowiącym integralną część umowy są: 

 
Załącznik  – Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym. 
 
 
Zamawiający           Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
sporządził:  
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Załącznik nr 4 do umowy 
 

[Klauzula informacyjna dla klientów ARR MARR S.A. oraz dla ich reprezentantów] 

Szanowny Kontrahencie,  

wobec wejścia w życie 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, zwane dalej  „RODO”), chcielibyśmy poinformować 
Cię, o zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z łączącymi nas relacjami 
handlowymi. 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja 
Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, NIP: 817-00-05-093, 
REGON: 690024569, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049617, kapitał zakładowy w wysokości 23 914 000 
zł, kapitał w całości opłacony, adres e-mail: marr@marr.com.pl, tel. +48 17 788 18 50, 797 600 
310, fax +48 17 788 32 62 (dalej jako „Administrator”). 

I. Przede wszystkim Twoje dane są wykorzystywane w celu wykonania umowy (bez nich 
nie można by np. podpisać umowy, dokonać wzajemnych rozliczeń, etc.)  

1. [Szczegółowy cel] Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania 
zawartej z Tobą umowy związanej z dostawą usług na rzecz Administratora 
polegających na zakupie materiałów eksploatacyjnych elektrycznych przez 
Administratora. 

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy 
innych towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, banki wypłacające 
wynagrodzenie, kontrahenci Administratora oraz podmioty, którym Administrator 
powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych (m.in. jednostki audytu 
zewnętrznego) i podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem oraz podmioty 
uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe. 

3. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia 
wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy oraz 
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (m.in. podatkowego) lub dla 
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte. 
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4. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Twoje dane osobowe nie będą 
poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Podanie danych stanowi warunek zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter 
dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości 
zawarcia i realizacji umowy. 

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi 
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

II. Twoje dane są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach Administratora  

1. [Szczególny cel] Twoje dane osobowe będę przetwarzane również w prawnie 
uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, tj.: 

a) dla sprawnej realizacji bieżącej działalności operacyjnej Administratora, w tym realizacji 
procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności 
Administratora; 

b) dla zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie 
mogłoby narazić Administratora na szkodę; 

c) do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez 
Administratora działalności gospodarczej. 

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i 
usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył 
przetwarzanie Twoich danych osobowych, podmioty powiązane kapitałowo z 
Administratorem oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy 
państwowe. 

3. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do 
czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 
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4. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 
sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Twoje dane osobowe nie będą poddane 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Podanie danych jest dobrowolne. 

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 
1 lit f) RODO. 

III. Twoje dane są wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na nas obowiązków 
podatkowych    

1. [Cel] Twoje dane osobowe będę przetwarzane również w celu realizacji obowiązków 
nałożonych na Administratora przepisami prawa. 

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych są podmioty uprawnione na 
podstawie przepisów prawa (np. urzędy skarbowe, organy kontrolne, organy ścigania), 
podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem oraz podmioty, którym Administrator 
powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

3. [Okres przechowywania] Twoje dane zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających 
z przepisów prawa będę przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i 
przez okres wymagany przez przepisy prawa. 

4. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Twoje dane osobowe nie będą poddane 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającymi z przepisów prawa podatkowego. 

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 
1 lit. c) RODO. 
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Administrator może być również uprawniony, w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, 
przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie odrębnej zgody. Każdorazowo w przypadku 
udzielenia przez Ciebie takiej zgody, zostanie wypełniony przez nas odrębnie obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 13 RODO. 

 

W przypadku, gdy jesteś reprezentantem Klientów ARR MARR S.A. w związku z zawartą 
ww. umową (również jako pełnomocnik): 

 

1. [Cel i uzasadniony interes] Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu określenia osób 
uprawnionych do reprezentacji podmiotu, z którym Administrator zawiera umowę oraz 
zakresu takiego umocowania, a w konsekwencji możliwości zawarcia umowy oraz jej 
ważności oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu 
prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. 

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są partnerzy biznesowi 
Administratora, w tym dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz 
podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych m.in. 
dostawcy usług informatycznych, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze 
Administratorem oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty uprawnione na 
podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe. 

3. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do 
czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

4. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 
sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych 
celach Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy przez 
Administratora z podmiotem przez Ciebie reprezentowanym.  

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 
1 litera f) RODO. 
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Załącznik nr 5 do umowy  

 

[Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych, przedstawicieli handlowych oraz personelu 
wykonawczego klientów i kontrahentów Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., 
których dane Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. przetwarza celem nawiązania i 
utrzymania relacji handlowych ze swoimi klientami i kontrahentami, w tym w celu 
prawidłowego wykonania zawartych umów] 

 

Szanowna Panie/Panie, 

 

wobec wejścia w życie 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, zwane dalej  „RODO”), chcielibyśmy poinformować 
Cię, o zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. 

 

Zgromadziliśmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, służbowy adres 
e-mail, służbowy numer telefonu.  Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, bądź od naszego 
klienta lub kontrahenta z uwagi na łączące Cię z nim relacje (np. stosunek pracy, umowa 
cywilnoprawna, umowa współpracy, itp.).  

1. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Rozwoju 
Regionalnego „MARR” S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, NIP: 817-00-05-093, REGON: 690024569, 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000049617, kapitał zakładowy w wysokości 23 914 000 zł, kapitał w całości opłacony, 
adres e-mail: marr@marr.com.pl, tel. +48 17 788 18 50, 797 600 310, fax +48 17 788 32 62 (dalej jako 
„Administrator”). 

2. [Cel i uzasadniony interes] Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji bieżącego kontaktu 
z naszym klientem lub kontrahentem, nawiązania i podtrzymywania współpracy handlowej, 
przyjmowania i składania ofert oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną w procesach 
biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora. Bez 
wykorzystania tych kanałów komunikacji kontakt z naszymi klientami i kontrahentami mógłby okazał się 
znacznie utrudniony, a nawet niemożliwy. 
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3. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług 
niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzyć przetwarzanie 
Twoich danych osobowych, podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem oraz podmioty 
uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.  

4. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu 
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

5. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak 
również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

6. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach 
Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla skutecznego kontaktowania się przez 
Administratora. 

8. [Podstawa prawna] Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera f 
RODO. 

 
 
 
 
 
 
 
 


