Załącznik nr 8 do SIWZ
UMOWA - wzór
Nr ……. TB.272…….2019.ZP

Zawarta w dniu ……………….. 2019 roku w Reszlu pomiędzy:
Gminą Reszel z siedzibą: 11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24, NIP: 742-224-33-26; REGON:
510743611 reprezentowaną przez:
Marka Janiszewskiego – Burmistrza Reszla
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Julity Paprockiej
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
……………………….. z siedzibą: ………………………………. NIP: …………………… Regon:
………………. reprezentowanym przez:
1. …………………………………..
Zwanym/ą dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
zwane dalej wspólnie ”Stronami”.
§ 1 PODSTAWA PRAWNA ZAWARCIA UMOWY
Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą. „Dostawa oprogramowania i
sprzętu informatycznego” w ramach projektu pod nazwą „Wdrożenie e-usług w Gminie
Reszel” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 „Cyfrowy Region”, Działanie
3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług
publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą”, nr postępowania TB.271.1.2019.ZP
§ 2 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa sprzętu informatycznego obejmująca, dostawę, instalację,
konfigurację i szkolenie administratorów:
1) wyposażenie serwerowni – zakup serwera – 2 szt.;
2) wyposażenie serwerowni – zakup oprogramowania zarządzającego do serwera – 1 szt.;
3) wyposażenie serwerowni – zakup macierzy dyskowej – 1 szt.;
4) wyposażenie serwerowni – zakup urządzenia NAS – 1 szt.;
5) wyposażenie serwerowni – zakup oprogramowania do backupu – 1 szt.;
6) wyposażenie serwerowni – zakup oprogramowania do wirtualizacji – 1 szt.;
7) wyposażenie serwerowni - zakup przełącznika sieciowego – 2 szt.;
8) wyposażenie serwerowni – zakup UPS – 1 szt.;
9) wyposażenie serwerowni – zakup urządzenia UTM – 2 szt.;
10) wyposażenie stanowisk pracowniczych – zakup zestawów komputerowych – 16 szt.;
11) wyposażenie stanowiska kancelaryjnego – zakup skanera – 1 szt.

– zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz ze złożoną Ofertą Wykonawcy
stanowiącą Załącznik do niniejszej Umowy.
2. Kompleksowa realizacja przedmiotu Umowy musi być zgodna z wymaganiami określonymi
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia będącym załącznikiem do niniejszej Umowy
oraz Ofertą Wykonawcy.
3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z zastrzeżeniem zmian
dopuszczalnych przez przepisy prawa i Umowę – przedmiot Umowy zostanie zrealizowany
zgodnie z treścią SIWZ oraz Ofertą Wykonawcy z uwzględnieniem wszelkich zmian oraz
wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytania Wykonawców, które miały miejsce w toku
postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy.
§ 3 SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony deklarują współpracę w celu realizacji Umowy. W szczególności Strony zobowiązane
są do wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub mogących mieć
wpływ na wykonanie Umowy, w tym na ewentualne opóźnienia.
2. Językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Dotyczy to
także całej komunikacji między Stronami.
3. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, by nie dopuścić do
jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.
4. Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami
bezpieczeństwa.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem należytej
staranności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
6. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie sprzętu w celu jego odbioru w miejscu
dostawy. Sprawdzenie sprzętu będzie polegało na upewnieniu się, że sprzęt jest wolny od wad
fizycznych, a w szczególności, że sprzęt odpowiada wymogom określonym przez
Zamawiającego. Na okoliczność odbioru sprzętu zostanie sporządzony protokół odbioru
podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
7. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą sprzętu, przede wszystkim
karty gwarancyjne na sprzęt i instrukcje obsługi sprzętu, a jeśli zostały wydane w innym języku
niż polski przedłoży jednocześnie ich tłumaczenia na język polski.
8. Korzyści i ciężary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia sprzętu przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania sprzętu Zamawiającemu.
Za dzień wydania sprzętu Zamawiającemu uważa się dzień, w którym sprzęt został odebrany
przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w ust. 6.
9. Potwierdzeniem realizacji zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest protokół
odbioru podpisany przez obie Strony.
§ 4 TERMIN WYKONANIA
1. Strony ustalają termin realizacji Umowy, tj. dostarczenie całości zaoferowanego sprzętu
informatycznego wraz z oprogramowaniem w ciągu ……… dni kalendarzowych od daty
zawarcia Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy. Za datę zawarcia Umowy Zamawiający
przyjmuje dzień, w którym zostanie ona podpisana przez obie Strony Umowy.
2. W uzasadnionych przypadkach termin określony w ust. 1 może ulec zmianie tylko za zgodą
Zamawiającego. Zmiana terminu wymaga aneksu do Umowy.
3. Jeżeli w toku realizacji Umowy, mimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności,
Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności dających podstawę do oceny, że przedmiot

Umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w ust. 1, niezwłocznie zawiadomi na
piśmie Zamawiającego o przyczynach wystąpienia opóźnienia oraz przedstawi przewidywany
termin dostawy.
4. Potwierdzeniem realizacji zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest protokół
odbioru podpisany przez obie Strony.
§ 5 OBOWIĄZKI STRON
1. Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą w granicach określonych
prawem oraz Umową.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, w
sposób zgodny z:
1) Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia;
2) Ofertą Wykonawcy.
§ 6 PODWYKONAWCY
1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy
Podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale następujących Podwykonawców:
1) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę]
……………………- w zakresie _..................................;
2) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę]
…………………… - w zakresie ..................................;
3) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę]
……………………- w zakresie ..................................
na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca w złożonej ofercie powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu w formie pisemnej, iż
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający jest
uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego
spełnienia warunków lub kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich
spełnienia lub wskazania innego Podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych
warunków lub kryteriów, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku
współdziałania z Wykonawcą, stanowi opóźnienie Wykonawcy.
4. Jeżeli Wykonawca w toku realizacji Umowy zamierza powierzyć realizację jej części
Podwykonawcy dotychczas nieujawnionemu zgodnie z postanowieniami powyższymi, jest
zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dotyczących tego Podwykonawcy
oświadczeń, w tym oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych lub dokumentów podmiotowych potwierdzających brak podstaw jego wykluczenia –
w zależności od treści żądania Zamawiającego. Dokumenty powinny zostać dostarczone w
terminie określonym w żądaniu Zamawiającego, nie później, niż na 3 dni przed planowanym
powierzeniem prac Podwykonawcy.

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania odpowiedniej części zamówienia Podwykonawcy.
6. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za działanie Podwykonawców jak za własne działania, niezależnie od
podjętych przez Zamawiającego działań sprawdzających wynikających z niniejszej Umowy lub
przepisów prawa.
7. W przypadku konieczności powierzenia wykonania w trakcie realizacji umowy części
zamówienia podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt w
formie pisemnej Zamawiającemu.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia publicznego, jest obowiązany przed
przystąpieniem do wykonywania danego zakresu prac przez podwykonawcę, do przedłożenia
zamawiającemu projektu umowy lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy, a także jej zmianę, z zastrzeżeniem ust. 12.
9. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy, projektu
zmiany umowy lub kopii umowy może wnieść zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo. Nie wniesienie zastrzeżeń lub sprzeciwu do projektu umowy lub
umowy uważa się za akceptację ich treści.
10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda
w formie pisemnej Zamawiającego i Wykonawcy.
11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż do 14 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
usługi lub roboty budowlanej.
12. Projekt umowy lub Umowa z podwykonawcą winna zawierać szczegółowy przedmiot oraz
ceny stanowiące podstawę rozliczenia Wykonawcy z podwykonawcami. Ceny usług
realizowanych przez podwykonawcę nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie
Wykonawcy za dany zakres dostaw i usług.
13. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić w formie pisemnej
wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.
14. Dokonanie przez Wykonawcę wszystkich należnych podwykonawcom płatności,
poświadczone potwierdzonymi za zgodność kopiami faktur i dowodami przelewu oraz
złożonymi oświadczeniami przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, jest warunkiem
koniecznym do uruchomienia wynagrodzenia dla Wykonawcy.
15. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich
za usługi wykonane przez podwykonawców.
16. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z jego wynagrodzenia,
niezapłaconych w terminie należności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty należnego
Podwykonawcy wynagrodzenia przed uregulowaniem faktury końcowej.
17. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do
robót realizowanych przez Podwykonawców.
§ 7 WYNAGRODZENIE
1. Łączne wynagrodzenie brutto za realizację Przedmiotu Umowy wynosi …………zł
(słownie: ………………………………………………….), w tym podatek VAT: ….…..zł
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2. Strony ustalają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest należyte
wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy.
3. Za datę wykonania przedmiotu Umowy w części lub w całości uważa się datę podpisania
przez Zamawiającego odpowiedniego Protokołu odbioru (częściowego lub końcowego) bez
uwag, chyba że inna data została wskazana w Protokole odbioru. Protokół odbioru sporządzony
zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron. O ile z Umowy lub przepisów prawa nie wynika inaczej, jedynie podpisany
przez obie Strony Protokół odbioru jest podstawą do dokonania zapłaty odpowiedniej części
wynagrodzenia. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych Protokołów odbioru wystawionych
przez Wykonawcę.
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączoną kopią Protokołów odbioru.
Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy: …………………………………. .
5. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał bankowi polecenie
przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Za opóźnienie w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.
7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 7 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia z zastrzeżeniem pkt 13.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 6 pkt 8, Zamawiający
poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia takiej
informacji.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 11, w terminie wskazanym przez
zamawiającego, zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o której mowa w pkt. 11, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
§ 8 GWARANCJA
1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenia na
zasadach opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik
nr 1 do SIWZ.
2. Dostawca zapewni świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis
producenta oferowanego i dostarczonego sprzętu.
3. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt informatyczny (zestawy komputerowe –
16 szt.) na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, począwszy od daty odbioru urządzeń potwierdzonego
protokołem odbioru na okres ……... miesięcy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy.
4. Wykonawca udziela gwarancji na zaoferowane urządzenie UTM – 2 szt. oraz ważność
licencji upoważniających do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i
serwisów obejmujące: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus, Antyspam, Web Filtering na
warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym
Załącznik nr 1 do SIWZ, począwszy od daty odbioru urządzenia potwierdzonego protokołem
odbioru na okres 60 miesięcy.
5. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt informatyczny (urządzenie NAS – 1
szt., skaner – 1 szt.) na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, począwszy od daty odbioru urządzeń
potwierdzonego protokołem/protokołami odbioru na okres 24 miesięcy, zgodnie z Ofertą
Wykonawcy.
6. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenie UPS na warunkach określonych w
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ,
począwszy od daty odbioru urządzeń potwierdzonego protokołem/protokołami odbioru na okres
24 miesięcy (akumulator) i 36 miesięcy (układy elektroniczne), zgodnie z Ofertą Wykonawcy.
7. Wykonawca udziela gwarancji na zaoferowany sprzęt informatyczny (serwer – 2 szt., macierz
dyskowa – 1 szt., przełącznik sieciowy – 2 szt.) na warunkach określonych w Szczegółowym

Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, począwszy od daty
odbioru urządzeń potwierdzonego protokołem/protokołami odbioru na okres 60 miesięcy,
zgodnie z Ofertą Wykonawcy.
8. Wykonawca dostarczy oprogramowanie do backupu z wykupioną opcją wsparcia
podstawowego na okres 36 miesięcy oraz oprogramowanie do wirtualizacji, które będzie
objęte 36 miesięcznym okresem gwarancji obejmującej wsparcie techniczne w trybie
dostępności 7 dni w tygodniu, zgodnie z Ofertą Wykonawcy.
9. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania bezpłatnych poprawek oraz
aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem informatycznym.
10. Gwarancja udzielana jest w ramach wynagrodzenia.
11. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu w obecności
przedstawiciela Zamawiającego (bądź osoby przez Zamawiającego wskazanej),
12. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w dni robocze od godziny 7:30 do 15:00,
13. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany
niesprawnej części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy
sprzętu, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi.
14. Zgłoszenia awarii lub wady sprzętu będą przesyłane telefonicznie/faksem na numer
telefonu/faxu: …………., elektronicznie na adres: …………….…. lub pisemnie na adres
Wykonawcy …………………………………………………………….. .,
15. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii sprzętu, Dostawca rozpocznie
procedurę naprawczą w ciągu maksimum 2 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania
zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia otrzymanego po godzinie 15.00, czas reakcji liczy się od
godziny 7.30 następnego dnia roboczego,
16. Naprawa serwisowa zostanie dokonana po uprzedniej nieodpłatnej ocenie zgłoszonej
awarii. Ocena zgłoszonej awarii musi zostać dokonana przez wykwalifikowanego
przedstawiciela Dostawcy, w miejscu użytkowania sprzętu,
17. W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych Dostawcy zgłosi się do
miejsca użytkowania sprzętu. Jeśli naprawa w siedzibie Szkoły nie jest możliwa, Dostawca
odbierze sprzęt i dostarczy po naprawie na własny koszt i na własną odpowiedzialność,
18. Na czas naprawy poza siedzibą Zamawiającego, sprzęt będzie zabierany bez nośników
danych (HDD, SDD, inne stałe nośniki danych), które zostaną zdemontowane przez
przedstawiciela Dostawcy i przekazane na czas naprawy Zamawiającemu. Po zwrocie
naprawionego sprzętu nośniki danych zostaną ponownie zamontowane przez przedstawiciela
Dostawcy w obecności Zamawiającego, po czym nastąpi sprawdzenie poprawności
funkcjonowania naprawionego sprzętu.
§ 9 KARY UMOWNE
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę
Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu Umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień
opóźnienia;
2) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1
Umowy.
2. Wykonawca może naliczyć karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy z wyłączeniem przypadku, o jakim mowa w § 10 ust. 1
Umowy.

3. Za opóźnienie w przekazaniu informacji o zmianie danych dotyczących Podwykonawców,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień
opóźnienia w przekazaniu informacji.
4. Jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż
Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą
określoną w § 6, Wykonawca nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.
5. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie
informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego
podstawę nałożenia kary.
6. Kary umowne liczone są od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.
7. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego.
Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar, jak również zaspokojenia
roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub potrącenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
8. Naliczone kary umowne nie przekroczą 100 % wartości wynagrodzenia.
§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (zgodnie z art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych).
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym również, gdy:
1) Wykonawca mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określonego terminu
stwierdzonych naruszeń nie wykonuje zapisów Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub w
rażący sposób zaniedbuje bądź narusza zobowiązania umowne;
2) nastąpiła niedopuszczalna zmiana składu Wykonawców, który wspólnie ubiegali się o
udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali.
3. Jeżeli Zamawiający nie współdziała z Wykonawcą w zakresie przewidzianym
postanowieniami Umowy, a współdziałanie to jest konieczne do wykonania Umowy,
Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po uprzednim wezwaniu
Zamawiającego do zapewnienia koniecznego współdziałania i wyznaczeniu mu w tym celu
odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 14 dni, z zagrożeniem odstąpienia od Umowy w razie
jego bezskutecznego upływu. W wezwaniu Wykonawca zobowiązany jest wskazać dokładnie
brak wymaganego współdziałania i jego wpływ na realizację Umowy. Wezwanie będzie
wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania.
§ 11 ZMIANY UMOWY
1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
1) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż
zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian w przypadku:
a. konieczności dostarczenia innego, niż określonego w Umowie urządzenia lub
oprogramowania, niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji
określonego w Umowie urządzenia/oprogramowania lub wycofania go z produkcji lub obrotu na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające parametry nie gorsze od zaproponowanych
przez Wykonawcę w ofercie;
b. pojawienia się na rynku urządzenia producenta sprzętu nowszej generacji lub nowej wersji
oprogramowania, o lepszych parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów
eksploatacji pod warunkiem, że te zmiany nie spowodują zwiększenia ceny;
c. ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia Zamawiający
dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu
produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SIWZ dla produktu
zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem
wad;
d. zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra,
Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń
Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
e. zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, po
uprzedniej akceptacji Zamawiającego;
f. wystąpienia siły wyższej.
2. W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa
możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie
odpowiedniej zmiany terminu realizacji, w szczególności:
1) o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności
ze względu na zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
2) ze względu na okoliczności niezależne od Wykonawcy, np. opóźnienie w dostawie z
zagranicy, kontrola celna, opóźnienie lub zatrzymanie transportu wynikające, np. z powodów
warunków atmosferycznych.
3. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług –
wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany
wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT),
przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części
wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów
prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług.
4. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych rejestrowych lub adresowych oraz ich danych
kontaktowych.
§ 12 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca ustanowił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 7 %
ceny zaoferowanej w postępowaniu poprzedzającym zawarcie Umowy. Zabezpieczenie
wniesione zostało w formie ………….. [do uzupełnienia forma, w jakiej wniesiono
zabezpieczenie].
2. Zamawiający dokona zwrotu 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30%
kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie nie później niż 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady.
§ 13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi Rozporządzenie 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) zwanego dalej
Rozporządzeniem oraz:
a) zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia;
b) zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich, jak i
po jego ustaniu;
c) zobowiązuje się zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia do poddania się kontroli, czy
środki zastosowane przez niego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spełniają postanowienia umowy;
d) zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia;
e) zobowiązuje się wywiązywać z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane
dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia w
zakresie przetwarzanych przez siebie danych.
§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub
obowiązków wynikających z Umowy.
2. Umowa zawarta jest pod prawem polskim. Wszelkie spory będą poddane pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) oraz
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.).
4. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Zmiany będą dokonywane w postaci aneksów do Umowy, chyba że w
Umowie wskazano inaczej.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a
dwa dla Zamawiającego.
6. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz Załącznikami do SIWZ.
2) Oferta Wykonawcy.
3) Obowiązek informacyjny w zakresie danych osobowych
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