Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
oraz w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
OR.271.8.2022

Załącznik nr 3 do SWZ
UMOWA - PROJEKT
zawarta w dniu ………………………… w Bojadłach pomiędzy:
Gminą Bojadła, zwaną dalej „Zamawiającym", z siedzibą ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, NIP:
9251469911, reprezentowaną przez :
1. Wójta Gminy – Pana Krzysztofa Golę przy kontrasygnacie
2. Skarbnika Gminy – Pani Ireny Sochala
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
NIP: ……………………………………………………, REGON: …………………………………………………..
zwanym dalej „Dostawcą”, reprezentowanym przez
…………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………, REGON: …………………………………………………..

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego udzielonego w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.) o następującej treści:

1.

2.

1.

§ 1 Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa 101 laptopów oraz 3 tabletów w ramach projektu
pn. „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, w zakresie
zgodnym z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ofertą Dostawcy, stanowiących
integralną część niniejszej umowy.
Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający otrzymał grant nr 1145/2022 w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu
grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
§ 2 Obowiązki stron
Dostawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie ze Opisem Przedmiotu Zamówienia
(OPZ), na podstawie którego złożono ofertę, w szczególności:
1) dokonanie dostawy przedmiotu umowy spełniającego parametry wskazane w Opisie
Przedmiotu Zamówienia;
2) poniesienie wszelkich kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia, w oparciu ofertę
na podstawie której wybrany został Dostawca i z uwzględnieniem warunków wynikających
z Opisu Przedmiotu Zamówienia;
3) z dniem odbioru przedmiotu umowy zapewni Zamawiającemu niewyłączną, nieograniczoną
w czasie licencję autora na systemy operacyjne wchodzące w zakres przedmiotu umowy;
pod pojęciem „oprogramowania” należy rozumieć systemy operacyjne stanowiące element
przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem dokonanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia
(OPZ);
4) dostarczy licencje na oprogramowanie lub wszystkie prawa przysługujące mu z tytułu
licencji;
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5)
2.

3.

4.

usunie stwierdzone wady, ujawnione w trakcie odbiorów oraz w okresie i w ramach
gwarancji jakości lub rękojmi za wady.
Dostawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, tzn. nieużywany
przed dniem dostawy, posiada oznakowanie CE (deklarację zgodności CE) dla sprzętu zgodnego
z wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności
(Dz.U.2019.155 t.j.) oraz posada wszelkie wymagane prawem certyfikaty i atesty.
Dostawca oświadcza, że:
1) dostarczone oprogramowanie jest w najnowszej dostępnej na rynku wersji;
2) przysługują mu wszelkie prawa do nieograniczonego rozporządzania oferowanym
przedmiotem umowy i dostarczonym oprogramowaniem, za wyjątkiem praw licencyjnych
producenta oprogramowania, które nie są obciążone jakimikolwiek ciężarami i prawami na
rzecz osób trzecich;
3) zobowiązuje się do zapewnienia zgodności oprogramowania z przepisami prawa
obowiązującymi w Polsce oraz wymaganiami Zamawiającego wskazanymi
w Umowie i jej załącznikach, zgodność zostanie oceniona na moment odbioru przedmiotu
zamówienia;
4) na podstawie Umowy udzieli bezterminowej licencji lub w inny sposób upoważni
Zamawiającego do korzystania ze wszystkich dóbr własności intelektualnej wykonanych lub
dostarczonych w ramach Umowy
5) przekazane w ramach Umowy dobra własności intelektualnej nie posiadają żadnych wad
prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z tych dóbr w inny sposób
niż opisany Umową;
6) pokryje wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał
zapłacić Zamawiający, jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe;
7) gwarantuje, że warunki korzystania z oprogramowania nie wymagają ponoszenia
dodatkowych opłat na rzecz Dostawcy lub producentów tego oprogramowania;
8) wynagrodzenie obejmuje całość wynagrodzenia za korzystania z oprogramowania;
9) Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji, czy certyfikaty autentyczności, klucze
instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia są wystarczające i zgodne z wymogami
określonymi przez producenta;
10) informatyczne nośniki danych, kopie, certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz
inne dokumenty i zabezpieczeni, są zgodne z wymaganiami określonymi przez producenta
oprogramowania;
11) w celu weryfikacji ust. 10, Zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta
danego oprogramowania z prośbą weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały
dołączone do niego są oryginalne;
12) w przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub
jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta,
Gmina zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia
oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych oraz do
odstąpienia od umowy;
13) w przypadku stwierdzenia uchybień, o których mowa w ustępie 12, Gmina poinformuje o
tym właściwe organy w celu wszczęcia stosownych postępowań.
Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do:
1) odbioru zamówienia zgodnego ze Opisem Przedmiotu Zamówienia;
2) zapłaty umówionego wynagrodzenia.
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§ 3 Termin realizacji
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy.
Za dzień wykonania umowy przez Dostawcę uważa się dzień przyjęcia przez Zamawiającego
ostatniego urządzenia wchodzącego w skład całego przedmiotu zamówienia i podpisania przez
obie Strony umowy protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 7 Umowy.

§ 4 Odbiór przedmiotu umowy / realizacja umowy
Dostawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy
technicznej, zasadami należytej staranności oraz obowiązującymi normami i przepisami.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 należy dostarczyć na adres: Urząd Gminy Bojadła,
ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła.
3. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy w Bojadłach.
4. Dostawca jest zobowiązany do wcześniejszego (z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem)
uzgodnienia terminu dostawy z przedstawicielem Zamawiającego.
5. W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy Zamawiający i Dostawca, wyznaczają, jako swoich
przedstawicieli odpowiednio:
1) Ze strony Zamawiającego – Karol Matysik, e-mail: informatyk@bojadla.pl, tel.
881921677
2) Ze strony Dostawcy – …………………………………, e-mail: ……..……………, tel. …………………
6. Zmiana przedstawiciela ze strony Zamawiającego lub Dostawcy wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez adresata pisma z
danymi nowego przedstawiciela.
7. Przejęcie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez
upoważnione osoby. Protokół stanowi podstawę wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5
ust. 1.
8. Za datę Odbioru uważa się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w
ust. 7 bez zastrzeżeń. Protokół, o którym mowa w ust. 7 sporządzony zostanie w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności, w trzech egzemplarzach, jeden dla Dostawcy
i dwa dla Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych protokołów odbioru
wystawionych przez Dostawcę.
9. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przedmioty zamówienia są niezgodne z zamówieniem
lub nie są kompletne albo posiadają ślady wcześniejszego użytkowania bądź zewnętrznego
uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia,
sporządzając protokół określający przyczyny odmowy odbioru i określając w nim termin
dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie
powtórzona.
10. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Zamawiający będzie uprawniony
do odstąpienia od Umowy i naliczenia kar umownych przewidzianych w § 7.
1.

1.

§ 5 Wynagrodzenie
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §
1 wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą:
a) wynagrodzenie netto ………………….. zł( słownie......................................... );
b) podatek od towarów i usług VAT...............................................zł w stawce …. %;
c) wynagrodzenie brutto ………………….zł (słownie:......................................... ).
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Kwota brutto, o której mowa w ust. 1, odpowiada pełnemu zakresowi przedmiotu niniejszej
Umowy, zawiera wszelkie składowe koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia,
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

§ 6 Zapłata wynagrodzenia
Płatność za przedmiot Umowy będzie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawionej przez
Dostawcę faktury do przedmiotu Umowy opisanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia i
obustronnym podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 4 ust. 7;
2. Fakturę należy wystawić na następujące dane:
Gmina Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, NIP: 9251469911;
3. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 nastąpi przelewem, na konto Dostawcy wskazane
na fakturze, w terminie do 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie
wystawionej faktury VAT.
4. Jednocześnie Dostawca oświadcza, że:
1) wskazany rachunek bankowy jest / nie jest rachunkiem związanym z prowadzoną
działalnością gospodarczą,
2) wskazany rachunek jest / nie jest rachunkiem zgłoszonym do białej listy podatników.
5. Przy dokonywaniu płatności realizowanych na podstawie niniejszej umowy Strony zobowiązują się
stosować model podzielonej płatności.
6. Dostawca zobowiązany jest okoliczność tę oznaczyć na fakturze w postaci zapisu: „mechanizm
podzielonej płatności”, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
7. Przeniesienie przez Dostawcę jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na
osobę trzecią wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem
nieważności.
8. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia, jeżeli w terminie płatności za fakturę
wniesie dodatkowe zastrzeżenia do wykonania przedmiotu umowy.
10. Zamawiający ma prawo do potrącenia należnych mu kar umownych z faktur przedłożonych do
rozliczenia, bez odrębnego powiadomienia.
1.

§ 7 Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowić będą kary umowne.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku niewykonania przez Dostawcę dostawy przedmiotu umowy w terminie
określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy
dzień zwłoki w wysokości 0,2 % wartości brutto całości przedmiotu umowy;
2) w przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy (niedotrzymania warunków
gwarancji) Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości brutto uszkodzonego
sprzętu (wg ceny z faktury) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu
określonego w § 8 ust. 6 Umowy;
3) w przypadku zwłoki wynikającego z wymiany przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4
ust. 9, w wysokości 5% wartości brutto pozycji, której Zamawiający nie odebrał ze względu na
okoliczności, o których mowa w przedmiotowym paragrafie;
4) w przypadku zwłoki w wymianie sprzętu, o której mowa w § 8 ust. 10, Dostawca zapłaci karę
umowną w wysokości 5% wartości brutto nieprawidłowo działającego elementu przedmiotu
umowy (wg. ceny z faktury) za każdy rozpoczęty dzień opóźniania w stosunku do terminu
określonego w § 8 ust. 6 Umowy.
5) w przypadku odstąpienia od realizacji niniejszej Umowy przez Dostawcę, jeśli nie nastąpi ono
z winy Dostawcy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Dostawcy kary umownej w
wysokości 10% wartości Umowy brutto;
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4.
5.

6.
7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

6) w przypadku odstąpienia od realizacji niniejszej Umowy przez Zamawiającego, jeśli nie nastąpi
ono z winy Zamawiającego, Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary
umownej w wysokości 10% wartości Umowy brutto;
7) w przypadku gdy okaże się, że przedmiot umowy jest obciążony ciężarami lub prawami na rzecz
osób trzecich, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości
Umowy brutto; niezależnie od możliwości żądania ww. kary umownej Zamawiający może
dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne;
8) w przypadku niezrealizowania świadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 6, Dostawca zapłaci karę
umowna w wysokości 5% wartości brutto urządzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia wierzytelności z tytułu naliczonych kar
umownych z faktur przedłożonych do rozliczenia, przy czym kary będą naliczane od wartości
brutto, a potrącane od wartości netto wykazanej na fakturze przedłożonej do rozliczenia.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wszelkie
zastrzeżone w niniejszej Umowie kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy Dostawca może
żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za zwłokę liczonych od dnia ustalonej płatności do
dnia zapłaty.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, nie może przekroczyć 20 proc. wartości netto
umowy, o której mowa w § 5 ust 1.
§ 8 Gwarancja
Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy na okres …….….
miesięcy, dla poszczególnych przedmiotów zamówienia, liczony od daty podpisania protokołu
odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 7.
Dostawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z
tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli
dostarczone wyroby:
1) stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej,
2) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają
właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie
niekompletnym.
Dostawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi. Okres rękojmi
jest równy okresowi gwarancji, a pozostałe uprawnienia z tytułu rękojmi określają przepisy
kodeksu cywilnego.
Dostawca jest zobowiązany w okresie trwania gwarancji do bezpłatnego usunięcia wad
przedmiotu umowy (napraw przedmiotów umowy) lub do dostarczenia przedmiotów umowy
wolnych od wad.
Jeśli Dostawca wykonując swoje obowiązki dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolną od wad lub dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.
W innym przypadku, niż określono w ust. 5 – gdy Dostawca naprawia przedmiot umowy w ramach
gwarancji, okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w ciągu którego wskutek wady rzeczy
objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.
Dostawca w ciągu 10 dni od zgłoszenia będzie dokonywał/realizował naprawy gwarancyjne na
swój koszt. Dostawca będzie ponosił wszelkie koszty naprawy, w tym koszt materiałów, robocizny,
dojazdów i transportu, delegacji, noclegów, itd. Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe w
siedzibie Zamawiającego, wówczas Dostawca odbierze od Zamawiającego wadliwy przedmiot
umowy za pokwitowaniem i dostarczy go po naprawie w miejsce jego użytkowania, na swój koszt.
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W przypadku gdy wykonanie naprawy gwarancyjnej nie będzie możliwe w siedzibie
Zamawiającego i do wykonania naprawy konieczne będzie odebranie uszkodzonego urządzenia,
Dostawca w dzień odbioru uszkodzonego urządzenia dostarczy tożsamy sprzęt zastępczy na okres
niezbędny do wykonania naprawy.
Zgłoszenie usterki/wady może nastąpić za pomocą
poczty elektronicznej na adres:
…………………………., telefonicznie (rozmowa potwierdzona za pomocą notatki służbowej
sporządzonej przez Zamawiającego) lub drogą listowną na adres: ……………………………………………. .
Dostawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.
W przypadku gdy dany element przedmiotu umowy był już dwukrotnie naprawiany i nadal nie
działa prawidłowo (jest wadliwy), Zamawiający ma prawo żądać od Dostawcy jego wymiany na
nowy, o parametrach nie gorszych niż element przedmiotu umowy, który podlega wymianie. W
przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Dostawca zobowiązany będzie dostarczyć nowy
element przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego
żądania wymiany niedziałającego prawidłowo (wadliwego) elementu przedmiotu umowy na
nowy.
W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia usterki/wady, o którym mowa w ust. 8, Dostawca
zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu przedmiotu, którego usterka/wada dotyczy, w ciągu 3
dni roboczych i upoważnia Zamawiającego do usunięcia usterki/wady na koszt Dostawcy.
Dostawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń gwarancyjnych od beneficjentów
końcowych projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –
Granty PPGR”, którzy staną się właścicielami dostarczonego sprzętu.
Dostawca zobowiązuje się do obsługi gwarancyjnej zgłoszeń, o których mowa w ust. 13 na
zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy.
§ 9 Odstąpienie/rozwiązanie
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. Ta
sytuacja nie rodzi roszczeń odszkodowawczych, ani nie stanowi podstawy do naliczania kar
umownych.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości, bądź w części wg swojego
wyboru, w przypadku gdy:
1) Dostawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;
2) dostarczony przez Dostawcę przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego;
3) termin wykonania przedmiotu umowy został przekroczony o 14 lub więcej dni w stosunku do
zadeklarowanego przez Dostawcę;
4) wystąpi konieczność trzeciego i kolejnych zwrotów dostawy (lub jej elementów) w celu
dokonania poprawek lub napraw;
5) w innych przypadkach oraz na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (w całości lub części) Zamawiający winien złożyć w
terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do
odstąpienia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Zamawiający może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
1) nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Dostawcy;
2) zostanie zajęty majątek Dostawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postępowania
egzekucyjnego;
3) wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające lub ograniczające swobodne wykonywanie przez
Dostawcę jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
W razie stwierdzenia uchybień w realizacji Umowy, Zamawiający może wezwać Dostawcę do
zmiany sposobu wykonania Umowy w terminie 7 dni od dnia wezwania, a po bezskutecznym
upływie tego terminu rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia.
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Odstąpienie od Umowy, wypowiedzenie Umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10 Zmiany umowy
Zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, za wyjątkiem zmiany przedstawicieli, o których mowa w § 4 ust. 5, które wymagają
jedynie pisemnego potwierdzenia.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania m. in. następujących zmian w Umowie:
1) w przypadku, gdy przedmiot umowy zaoferowany w ofercie zostanie w czasie realizacji umowy
wycofany ze sprzedaży/produkcji albo zostanie przez producenta zastąpiony nowszym
modelem, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany na produkt o nie gorszych parametrach,
niż wymagane przez Zamawiającego. W takim przypadku zmiana nie może powodować
wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia
zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Dostawca w takiej sytuacji jest
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu pisemnie, iż przedmiot Umowy opisany w § 1
niniejszej Umowy został wycofany ze sprzedaży/produkcji lub zastąpiony przez producenta
nowszym modelem, jednocześnie proponując zmiany;
2) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację umowy;
3) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa;
4) wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o której mowa w art. 455 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę Umowy
nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może
stanowić podstawy roszczeń Dostawcy do ich dokonania.

§ 11 Ochrona danych osobowych
Dane osobowe pozyskane przez Strony od siebie wzajemnie w związku z umową, przetwarzane
będą wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronione będą przed dostępem osób
nieupoważnionych - zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych
2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
3. Strony zgodnie oświadczają, że przetwarzanie danych dokonywane będzie przez każdą ze Stron
jako administratora danych osobowych w zakresie:
1) udostępnionych im przez drugą Stronę danych osób reprezentujących każdą ze Stron w celu
zawarcia umowy na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania umowy,
2) udostępnionych im przez drugą Stronę danych osób wykonujących zadania z ramienia Stron,
3) w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie
prawidłowości realizacji przedmiotu umowy, a jednocześnie przetwarzanie danych w tym
zakresie nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą.
4. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją niniejszej umowy, ma prawo
do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w
związku z realizowaniem interesu administratora z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,
a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy
uzna, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
1.
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Strony oświadczają, że dane przetwarzane będą w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia
umowy, oraz w razie takiego obowiązku ciążącego na administratorze - poprzez okres
przechowywania dokumentacji dla celów archiwalnych.
Podanie danych jest dobrowolne, z tym że stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie danej
osoby do realizacji niniejszej umowy.
Wskutek przetwarzania u żadnej ze Stron nie będą podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
Wobec każdej z osób, których dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji umowy, zostanie
zrealizowany obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.
§ 12 Pozostałe postanowienia
Strony Umowy nie dopuszczają formy dokumentowej o której mowa w art. 772 k.c.
dla jakichkolwiek oświadczeń woli składanych sobie wzajemnie, czyniąc formę pisemną pod
rygorem nieważności formą wyłączną.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego i jeden dla Dostawcy.

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA
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