NR NB/……/2022
(dalej: „Umowa”)
zawarta w dniu … roku, w Warszawie, pomiędzy:
PCO S.A. z siedzibą w Warszawie (03-982), przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 28,
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS: 0000169830, NIP: 525000-08-25, BDO: 000018725, k. z.: 32 024 620 zł (w pełni opłacony), będącą dużym
przedsiębiorcą w rozumieniu właściwych przepisów, zwaną dalej „PCO”
a
...,
zwanym/ą dalej „Sprzedawcą”,

łącznie w treści Umowy zwanymi dalej „Stronami” a każda z osobna także „Stroną”,

o następującej treści.

.

Przedmiot Umowy.
1.

Umową niniejszą Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na PCO własność
następujących urządzeń:
1) Kolimator zwierciadlany pozaosiowy;
2) Ciało doskonale czarne zintegrowane z podświetleniem w świetle widzialnym;

2.

3.

(dalej łącznie: „Urządzenie”) i dostarczyć (wydać) mu je, zaś PCO, na warunkach
określonych w dalszych postanowieniach Umowy, zobowiązuje się Urządzenie
odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.
Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego przez jego producenta kanału
sprzedaży, odpowiadać treści oferty Sprzedawcy stanowiącej załącznik nr 1 do
Umowy, w szczególności zawartej w niej specyfikacji technicznej, spełniać parametry
określone w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy jak też
wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i norm, posiadać wszelkie
niezbędne zezwolenia, atesty, certyfikaty i inne dopuszczenia oraz posiadać wszelkie
wymagane w tym zakresie oznakowania i napisy w języku polskim.
Sprzedawca oświadcza i zapewnia, że jest producentem/autoryzowanym przez
producenta dystrybutorem1 Urządzenia.,
Warunki dostarczenia Urządzenia.

1.

2.
3.

4.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Urządzenie do PCO oraz wykonać pozostałe
obowiązki związane z jego odbiorem wskazane w § 3, w terminie 12 tygodni od daty
zawarcia Umowy. Termin ten uznaje się za dochowany w sytuacji, gdy przed jego
upływem został podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego, o którym
mowa w § 3 ust. 6.
Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Urządzenie na warunkach: DAP PCO S.A.,
Warszawa, Jana Nowaka Jeziorańskiego 28, wg Incoterms 2020.
Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić PCO o dokładnej dacie i godzinie
dostarczenia Urządzenia z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.
Powiadomienie powinno wskazywać również numer Umowy i opis dostarczanego
towaru (ilość opakowań, ciężar, wymiary, wymagania instalacyjne).
Sprzedawca zobowiązuje się wydać PCO wraz z Urządzeniem następującą
dokumentację techniczną w wersji książkowej i elektronicznej:
1) instrukcję obsługi oraz instrukcja bezpieczeństwa - w języku polskim;
2) instrukcję konserwacji i serwisowania - w języku polskim;
3) dokumentację mechaniczno-elektryczną zawierającą rysunki, schematy
mechaniczne i elektryczne wraz z wykazem części i podzespołów.
Urządzenie musi być oznaczone znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności WE.

1

niepotrzebne usunąć - w zależności od tego czy Sprzedawca jest jednocześnie producentem

5.

Sprzedawca zobowiązuje się informować niezwłocznie PCO o jakiejkolwiek sytuacji
mogącej mieć wpływ na terminowość dostarczenia Urządzenia, pod rygorem
odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku powyższej informacji, co jednak nie
zwalnia Sprzedawcy z obowiązku terminowego dostarczenia Urządzenia.
Warunki odbioru Urządzenia.

1.

2.

Proces odbiorczy Urządzenia składa się z trzech części: odbioru technicznego, części
szkoleniowej i odbioru końcowego. Odbiór dokonywany jest przez przedstawicieli
PCO, przy udziale przedstawiciela Sprzedawcy, poprzez ocenę zgodności z zawartą
Umową dostarczonego Urządzenia oraz związanych z nim usług.
W ramach odbioru technicznego Sprzedawca zobowiązuje się do:
1) sprawdzenia kompletności Urządzenia w siedzibie PCO, potwierdzonego
protokołem kompletności sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do Umowy – w terminie uzgodnionym z Sprzedawcą, nie dłuższym niż 5 dni
roboczych od daty dostarczenia Urządzenia do siedziby PCO;
2) montażu Urządzenia w wyznaczonym przez PCO miejscu oraz jego uruchomienia,
poprzez specjalistów oddelegowanych w tym celu przez Sprzedawcę –
w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania protokołu kompletności; przez
uruchomienie Strony rozumieją przygotowanie Urządzenia do pracy oraz
przeprowadzenie testów wszystkich funkcjonalności Urządzenia z wynikiem
pozytywnym; montaż i uruchomienie Urządzenia zostaje potwierdzone
podpisaniem, przez przedstawicieli Stron, protokołu odbioru technicznego wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy

3.

4.

Jeżeli w wyniku odbioru technicznego PCO wskaże zastrzeżenia co do Urządzenia lub
czynności Sprzedawcy, Strony nie podpisują protokołu odbioru technicznego,
a jedynie protokół rozbieżności wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy,
zaś Sprzedawca zobowiązany jest usunąć wskazane przez PCO wady lub inne
uchybienia (także skutki uchybień), w uzgodnionym przez Strony terminie. Następnie
Strony ponownie przystępują do odbioru technicznego Urządzenia. Powyższa
procedura znajduje zastosowanie do czasu usunięcia wszystkich wskazanych przez
PCO wad i uchybień, co zostaje potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru
technicznego.
W terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż 5 dni roboczych od
daty podpisania protokołu odbioru technicznego, Sprzedawca zobowiązuje się do
przeprowadzenia, w siedzibie PCO, szkolenia dla wyznaczonych pracowników PCO
w następującym zakresie:
1) szkolenie 5 osób z zakresu bezpieczeństwa pracy i obsługi Urządzenia,
w wymiarze … godzin, w ramach którego Sprzedawca zobowiązany jest
przekazać umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywania testów;

5.

6.

7.

8.

2) szkolenie 5 osób z zakresu podstawowych czynności serwisowych oraz
konserwacji Urządzenia, w wymiarze … godzin.
Szkolenie przeprowadzane jest w języku polskim przez specjalistów Sprzedawcy.
W terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż 3 dni roboczych od
daty zakończenia szkolenia oraz pod warunkiem wydania PCO kompletnej
dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 4, Strony przystępują do odbioru końcowego
Urządzenia.
Odbiór końcowy Urządzenia zostaje potwierdzony podpisaniem, przez
przedstawicieli Stron, protokołu odbioru końcowego wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do Umowy.
Jeżeli w wyniku odbioru końcowego PCO wskaże zastrzeżenia co do Urządzenia lub
czynności Sprzedawcy, Strony nie podpisują protokołu odbioru końcowego, a jedynie
protokół rozbieżności wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy, zaś
Sprzedawca zobowiązany jest usunąć wskazane przez PCO wady lub inne uchybienia
(także skutki uchybień), w terminie uzgodnionym przez Strony. Następnie Strony
ponownie przystępują do odbioru końcowego Urządzenia. Powyższa procedura
znajduje zastosowanie do czasu usunięcia wszystkich wskazanych przez PCO wad
i uchybień, co zostaje potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
Wszelkie koszty czynności Sprzedawcy związanych z odbiorem technicznym,
szkoleniem oraz odbiorem końcowym, w tym koszty ubezpieczenia i ryzyka
związanego z montażem i uruchomieniem Urządzenia oraz koszty związane
z delegowaniem specjalistów, ponosi wyłącznie Sprzedawca.
Gwarancja i rękojmia.

1.
2.

3.

Sprzedawca zapewnia, że dostarczane Urządzenie jest fabrycznie nowe i nieużywane.
Sprzedawca oświadcza również, że Urządzenie objęte jest gwarancją producenta
Urządzenia wynoszącą 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego. Zasady odpowiedzialności gwarancyjnej producenta Urządzenia określa
załącznik nr 7 do Umowy.2
Niezależnie od powyższego Sprzedawca niniejszym gwarantuje, że Urządzenie
w chwili jego dostarczenia do PCO oraz przez okres 24 miesięcy od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego:
1) będzie zgodne ze specyfikacją, rysunkami, wymaganiami technologicznymi
i pozostałymi wymogami Umowy oraz zdatne do przewidywanego w Umowie
zastosowania;
2) będzie wolne od wad materiałowych, wykonawstwa oraz konstrukcyjnych jak też
wolne od wad prawnych.

2

Usunąć cały ustęp, jeżeli nie znajduje zastosowania (szczególnie jeżeli Sprzedawca jest też producentem).

4.

5.

6.

W razie wykrycia wady w okresie trwania gwarancji podstawą rozpoczęcia
procedury reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest pisemne lub elektroniczne (na adres
e-poczty: …) zgłoszenie wady Sprzedawcy, przez PCO, zawierające opis wady lub
symptomów wadliwego działania Urządzenia.
Wedle wyboru Sprzedawcy, weryfikacja zgłoszenia reklamacyjnego może być
przeprowadzona w przedsiębiorstwie Sprzedawcy lub PCO. Jeżeli jednak PCO
wymaga, aby weryfikacja zgłoszenia reklamacyjnego następowała w jego siedzibie,
Sprzedawca zobowiązuje się wysłać swoich przedstawicieli do siedziby PCO.
W każdym wypadku Sprzedawca zobowiązany jest:
1) utrzymywać gotowość przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych w godzinach 8:00
– 16:00, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy; zgłoszenia
przesłane po 16:00, liczone są od 8:00 następnego dnia roboczego;
2) zapewnić reakcję serwisu w terminie 24 godzin od daty otrzymania zgłoszenia
reklamacyjnego; przez reakcję serwisu rozumie się przyjazd na miejsce, zdalne
połączenie z Urządzeniem lub telefoniczne instrukcje dla pracownika PCO;
3) zakończyć rozpatrywanie zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 2 dni roboczych
od zadeklarowanej przez PCO daty udostępnienia Urządzenia przedstawicielom
Sprzedawcy;
4) usunąć wady lub dostarczyć nowe Urządzenie wolne od wad w ciągu 7 dni od
daty zakończenia rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego, pod warunkiem
dostępności części zamiennych; w przypadku, gdy potrzebne są części
Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady w ciągu 2 dni roboczych od
daty dostarczenia części do PCO, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty
otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

7.

W wypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne okazało się uzasadnione, wszelkie koszty
realizacji zobowiązań Sprzedawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie,
włącznie z kosztami spedycji, transportu i ubezpieczenia, ponosi wyłącznie
Sprzedawca.
8. Okres gwarancji Sprzedawcy przedłuża się każdorazowo o okres od wykrycia wady
przez PCO do dnia dostarczenia do PCO Urządzenia wolnego od wad, potwierdzonego
podpisaniem przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru ponaprawczego.
9. Dokonanie przez PCO odbioru końcowego jak też gwarancja, o której mowa
w niniejszym paragrafie, nie wpływa na uprawnienia PCO z tytułu rękojmi za wady
fizyczne lub prawne. Okres rękojmi za wady fizyczne jest tożsamy z okresem
gwarancji Sprzedawcy, zaś rękojmia za wady prawne jest nieograniczona w czasie.
Odpowiedzialność powyższa rozciąga się również na oprogramowanie Urządzenia.
10. Niezależnie od powyższych postanowień PCO, pod nadzorem Sprzedającego lub
producenta Urządzenia, jest uprawnione do dokonywania napraw Urządzenia we
własnym zakresie. Dokonanie przez PCO naprawy pod nadzorem Sprzedającego
uznawane jest za dokonanie naprawy przez samego Sprzedającego i nie wpływa na

ważność gwarancji. Dokonywanie przez PCO napraw pod nadzorem producenta
Urządzenia regulują zasady odpowiedzialności gwarancyjnej tego producenta,
o których mowa w ust. 2.3
11. Sprzedawca zobowiązuje się, w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego, do utrzymywania stanu magazynowego oprzyrządowania, części
zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych i technologicznych lub też możliwości
ich wyprodukowania lub zamówienia u producenta Urządzenia lub innego
poddostawcy w ramach czasowych nieprzekraczających 30 dni roboczych,
niezbędnych do zapewnienia właściwego funkcjonowania Urządzenia, w tym do
przeprowadzania jego napraw w okresie pogwarancyjnym.
Rozliczenia finansowe.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Z tytułu należytego wykonania Umowy PCO zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy
cenę w kwocie … (słownie: … 00/100) złotych netto (dalej: „Cena”).
Cenę powiększa się o podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów.
Cena płatna jest na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia jej
PCO, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze.
Sprzedawca zobowiązany jest wyodrębnić na fakturze wartość szkoleń, o których
mowa w § 3 ust. 4.4
Dzień zapłaty stanowi data obciążenia rachunku bankowego PCO.
Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru końcowego
zgodnie z § 3 ust. 6.
Zapłata Ceny wyczerpuje całość roszczeń Sprzedawcy z tytułu należytego wykonania
Umowy, w tym zawiera w sobie całość kosztów koniecznych do poniesienia przez
Sprzedawcę dla jej należytego wykonania.
Kontakty Stron.

1.

Osobami odpowiedzialnymi za bieżące kontakty robocze przy wykonywaniu Umowy
są:
1) ze strony PCO:
a)

…, tel … , e-mail: … ;

b)

…, tel … , e-mail: … ;

2) ze strony Sprzedawcy:
a)

3

…, tel … , e-mail: … .

usunąć zdanie jeżeli Sprzedawca jest producentem
Wszelkie zmiany w zakresie warunków płatności wymagają uzgodnienia z EF i BP. Ewentualne zaliczkowanie
wymaga dostarczenia przez Sprzedawcę bezwarunkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
4

2.

3.

4.

5.

Osoby wskazane w ust. 1 pkt 1, mają prawo podejmowania wiążących decyzji
w zakresie objętym przedmiotem Umowy, z wyłączeniem prawa do dokonywania
zmian Umowy lub jej rozwiązania. Osoby te nie mają prawa działania w zakresie
wykraczającym poza przedmiot Umowy.
Każda ze Stron uprawniona jest do zmiany swojej osoby kontaktowej, każdorazowo
w formie pisemnej lub elektronicznej, z podaniem danych następcy, pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie wymaga zgody drugiej ze Stron.
Oświadczenia Stron, dla których Umowa wymaga formy pisemnej, składane są
osobiście, listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką
kurierską. Pozostałe oświadczenia mogą zostać doręczone, jeżeli Umowa nie
wprowadza w tym zakresie ograniczenia, także przy użyciu poczty elektronicznej.
Strona, będąca adresatem oświadczenia doręczonego w sposób wskazany w zdaniu
poprzedzającym, powinna niezwłocznie potwierdzić drugiej Stronie jego otrzymanie.
Wszelkie oświadczenia woli jak też pozostała korespondencja, przesłane jednej ze
Stron na jej adres ujawniony w komparycji, uważane są za doręczone prawidłowo,
chyba że adresat uprzednio zawiadomi nadawcę, w formie pisemnej, o zmianie
powyższego adresu.
Odpowiedzialność.

1.
2.

3.

4.

Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić, by zgodne z Umową korzystanie, przez PCO,
z Urządzenia, w tym jego oprogramowania, nie naruszało praw osób trzecich.
W wypadku wysunięcia przez osobę trzecią, wobec PCO, roszczeń z tytułu
korzystania z Urządzenia (w tym jego oprogramowania), Sprzedawca zobowiązany
jest, na swój wyłączny koszt, podjąć kroki prawne mające na celu ochronę PCO przed
skutkami powyższych roszczeń, a w razie poniesienia przez PCO szkody w wyniku
powyższych roszczeń, Sprzedawca zobowiązany jest do jej niezwłocznego
naprawienia w pełnej wysokości, w szczególności do zwrócenia PCO w całości kwot
zasądzonych lub ugodzonych odszkodowań i kosztów procesu, jak również kosztów
obsługi prawnej poniesionych w związku z obroną przed powyższym roszczeniem.
W wypadku poniesienia przez PCO szkody w związku z korzystaniem z Urządzenia
i wskutek tkwiących w nim wad podlegających rękojmi lub gwarancji, o której mowa
w § 4, Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia powyższej
szkody w pełnej wysokości.
Jeżeli wskutek naruszenia przez Sprzedawcę przepisu prawa lub postanowienia
Umowy, na PCO lub osoby działające w jego imieniu, nałożone zostaną przez
uprawnione organy administracyjne jakiekolwiek zobowiązania, w szczególności
w związku ze stwierdzeniem, że Urządzenie ma charakter produktu zafałszowanego,
nie odpowiadającego jakości handlowej określonej w przepisach lub deklarowanej
w oznakowaniu, Sprzedawca zobowiązany jest zwolnić odpowiednio PCO lub osoby
działające w jego imieniu, z powyższych zobowiązań i przyjąć je na siebie, a gdyby

5.

było to prawnie niedopuszczalne, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie
naprawić szkody poniesione odpowiednio przez PCO lub osobom działające w jego
imieniu, w pełnej wysokości.
PCO przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy zapłaty kary umownej, jeżeli:
1) Sprzedawca naruszył termin, o którym mowa w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,25 %
Ceny za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
2) PCO odstąpiło od Umowy w całości lub niewykonanej części z przyczyn leżących
po stronie Sprzedawcy – w wysokości 20% Ceny;
3) Sprzedawca naruszył zobowiązanie, o którym mowa w § 9 – w kwocie 100 tys.
złotych za każdy przypadek naruszenia.

6.

7.

8.

9.

Strony zgodnie postanawiają, że PCO jest uprawnione do żądania odszkodowania
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeżeli wysokość poniesionej
przez PCO szkody przenosi kary umowne.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedawcę
PCO ma prawo do powierzenia wykonania przedmiotu Umowy osobie trzeciej
(umowa zastępcza) oraz obciążenia Sprzedawcy kosztami tejże umowy zastępczej.
Powyższe nie wpływa na istnienie roszczeń PCO o zapłatę kar umownych oraz
o naprawienie poniesionej szkody w całości. Sprzedawca niniejszym zobowiązuje się
zwrócić PCO całość udokumentowanych kosztów umowy zastępczej, na podstawie
wystawionej przez PCO noty obciążeniowej. Podstawą do wystawienia noty
obciążeniowej przez PCO jest faktura wystawiona przez osobę trzecią.
PCO przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub niewykonanej części,
w drodze jednostronnego oświadczenia woli, jeżeli Sprzedawca opóźnił się
w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, o więcej niż 30 dni;
Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 8, może być przez PCO wykonane do dnia
… roku, zaś jego wykonanie nie wpływa na uprawnienia określone w ust. 5 i 6.
Klauzula poufności.

1.

Niepodane do publicznej wiadomości informacje powzięte przez Sprzedawcę (w tym
osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy) w związku
z wykonywaniem Umowy, w szczególności podczas pobytu w siedzibie PCO,
a w szczególności informacje oznaczone przez PCO klauzulą „Tajemnica
Przedsiębiorstwa PCO S.A.”, „Własność PCO S.A.” lub inną podobną wskazującą na
poufność treści, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa PCO w rozumieniu art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 2
pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego
know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed
ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, i Sprzedawca
zobowiązany jest do:

1) wykorzystania ich (w tym powielania) jedynie w zakresie niezbędnym dla
wykonania Umowy;
2) udostępniania ich jedynie osobom, których dostęp jest niezbędny dla wykonania
Umowy i zapewnienia przestrzegania przez te osoby postanowień niniejszego
paragrafu;
3) ochrony ich jak własnej informacji o podobnej ważności, w tym co najmniej do jej
należytego zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, w tym
nieautoryzowanym
ujawnieniem,
udostępnieniem,
zwielokrotnianiem,
wykorzystywaniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub utratą;
4) nieusuwania jakichkolwiek oznaczeń naniesionych na dokumentach lub innych
nośnikach tych informacji, w szczególności „Tajemnica Przedsiębiorstwa PCO
S.A.”, jak też powielania takich oznaczeń w razie uprawnionego powielania
dokumentów lub innych nośników tych informacji;
5) zniszczenia wszelkich wytworzonych kopii niezwłocznie po osiągnięciu celu, dla
którego kopie zostały sporządzone;
6) zwrotu, na żądanie PCO, wszelkich materiałów (w tym dokumentów)
otrzymanych w związku z Umową, (bez względu na formę ich przekazania) jak
też materiałów wytworzonych na potrzeby wykonania Umowy; jeśli zwrot jest
niemożliwy, Sprzedawca zobowiązuje się zniszczyć materiały, o których mowa
powyżej.
2.
3.

4.

5.

Sprzedawca zobowiązuje się ponadto do nieutrwalania obrazu na obszarze
przedsiębiorstwa PCO, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania o każdym przypadku
podejrzenia naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa PCO – na adres e-poczty:
ochrona@pcosa.com.pl lub telefonicznie: 695 200 397 lub 601 759 368.
Powoływanie się przez Sprzedawcę na fakt zawarcia Umowy, a w szczególności
posługiwanie się firmą lub logo PCO w jakichkolwiek działaniach marketingowych
lub reklamowych Sprzedawcy wymaga uprzedniej zgody PCO, wyrażonej na piśmie
pod rygorem nieważności.
Zobowiązania, o których mowa w niniejszym paragrafie, pozostają w mocy
bezterminowo.
Ochrona danych osobowych.

1.

Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych
w rozumieniu 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, dalej: „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych osób wskazanych
w Umowie, jako osoby odpowiedzialne za bieżące kontakty robocze (tzw. dane

2.

3.

kontaktowe) lub osoby wykonujące faktycznie czynności wynikające z Umowy.
Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi
i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy,
numer służbowego telefonu, służbowy adres poczty elektronicznej.
Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych sobie
wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz
stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni
stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególności przepisami RODO.
PCO przedstawia klauzulę informacyjną dotyczą przetwarzania danych osobowych,
stanowiącą załącznik nr 8 do Umowy, oraz zobowiązuje Sprzedawcę do
poinformowania o jej treści osób fizycznych, o których mowa w ust. 1, nie będących
osobami podpisującymi Umowę.
Postanowienia końcowe.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
Wszelkie spory wynikłe z Umowy Strony poddają do rozstrzygnięcia sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby PCO.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Przeniesienie przez którąkolwiek ze Stron praw wynikających z Umowy na osobę
trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.
Wymienione w treści Umowy załączniki stanowią jej integralną część. W razie
sprzeczności zasadniczej części Umowy z załącznikiem, moc wiążącą mają
postanowienia zasadniczej części Umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

PCO S.A.

Sprzedawca

Załącznik nr 8 do Umowy kupna nr NB/…/… z dnia … r.

KLAUZULA INFORMACYJNA PCO S.A.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Administratorem danych osobowych pracowników dedykowanych do realizacji Umowy
i osób reprezentujących Sprzedawcę, udostępnionych na potrzeby realizacji Umowy jest PCO
S.A. z siedzibą w Warszawie (03 - 982), przy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 28, pełne dane
rejestrowe znajdują się w komparycji Umowy (dalej: „PCO”);
Kontakt z PCO możliwy jest za pośrednictwem adresu korespondencyjnego wskazanego
w ust. 1 lub z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e–poczty:
iod@pcosa.com.pl;
Dane będą przetwarzane:
1) w celu zawarcia i wykonywania Umowy zawartej z PCO oraz dokonania niezbędnych
rozliczeń w związku z jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez czas niezbędny do
realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas
potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do
upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;
2) wykonywania ustawowych obowiązków PCO, w szczególności podatkowych
i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez czas niezbędny do realizacji
ustawowych obowiązków PCO, w szczególności do czasu upływu terminu
przedawnienia zobowiązań podatkowych;
3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu PCO jakim jest prawo kontaktu ze
wskazanymi do realizacji Umowy osobami, oraz prawo do dochodzenia i obrony przed
roszczeniami oraz obowiązki archiwizacyjne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas
niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PCO, nie dłużej niż do momentu
przedawnienia roszczeń.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność
zawarcia lub wykonywania Umowy.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w wykonywaniu czynności
PCO (dostawcy systemów informatycznych i usług IT, świadczące usługi doradcze,
konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową,
rachunkową). Dane osobowe mogą zostać udostępniane Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.
z siedzibą w Radomiu (w tym spółkom funkcjonującym w ramach grupy PGZ S.A.);
PCO nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz informuje, że dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia,
a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania
danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są
przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

