Załącznik nr 5
Projekt Umowy
UMOWA NR ……………………..
zawarta w dniu ………….. roku w Rumi pomiędzy:
Powiatem Wejherowskim – Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 w Rumi, zwanym w dalszej części umowy
Zamawiającym reprezentowanym przez:
…………………………………
a
……………………….. z siedzibą w ………………………., przy ul. ………………………., wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………….,
………………………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
………………………., NIP: ………………………., REGON: ………………………., o kapitale zakładowym w
wysokości ………………………. złotych w całości opłaconym,
reprezentowaną przez:
………………………. – ……………………….
………………………. – ……………………….
zwaną w dalszej części niniejszej Umowy „Wykonawcą“,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”.
Na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w drodze wyboru oferty Wykonawcy z dnia ……………..,
Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści:

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa sprzętu, dalej zwanego „Sprzętem”, w ilości, asortymencie i o
parametrach zaoferowanych w ofercie Wykonawcy, spełniającego minimalne wymagania określone w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i wyszczególnionego w wykazie stanowiącym załącznik do
niniejszej Umowy.
Wykonawca oświadcza, że Sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, posiada wymagane prawem atesty i
certyfikaty. Ponadto Wykonawca oświadcza, że Sprzęt, stanowi jego własność oraz wolny jest od wad
fizycznych i prawnych, a także jest wolny od roszczeń osób trzecich oraz że nie jest przedmiotem żadnego
postępowania lub zabezpieczenia.
§2
Gwarancja i serwis
Wykonawca oświadcza, że Sprzęt określony w § 1 powyżej, wraz z wszystkimi podzespołami, objęty jest
pełną gwarancją, zgodnie ze złożoną ofertą. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń
protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.
Wraz ze Sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producenta Sprzętu
zawierające nie mniej korzystne warunki dla Zamawiającego niż wskazane w umowie lub dokumenty
potwierdzające wykupienie od producenta Sprzętu gwarancji na takich warunkach.
Wykonawca zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej, rozumianej jako przybycie serwisanta do siedziby
Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż do końca następnego dnia roboczego (za dni robocze uważa się
dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od momentu zgłoszenia
usterki przez Zamawiającego (w sposób i w godzinach określonych w ust. 4). Serwis gwarancyjny
zobowiązany jest do usunięcia usterki w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia. W przypadku gdy
naprawa trwa dłużej niż 4 dni robocze od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego, 5 dnia Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia na czas naprawy sprzętu równoważnego, o parametrach nie niższych od
Sprzętu będącego przedmiotem Umowy.
Zgłoszenie
awarii
Sprzętu
może
zostać
dokonane
telefonicznie
lub
faksem
pod
numery: ...............................................................Wskazane numery będą dostępne we wszystkie dni
robocze w godzinach od ……………………………..
Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach użytkowania Sprzętu w siedzibie Zamawiającego lub w
razie konieczności poza siedzibą z zastrzeżeniem pozostania dysku twardego zawierającego dane osobowe
w siedzibie Zamawiającego.
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Naprawy wymagające transportu uszkodzonego Sprzętu do i z serwisu realizować będzie Wykonawca w
całości na własny koszt.
W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu 14 dni, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca wymieni
wadliwy Sprzęt na sprzęt równoważny (o parametrach tych samych lub lepszych), fabrycznie nowy.
W przypadku ponownego wystąpienia usterki lub awarii Sprzętu, po wykonaniu trzech napraw, Wykonawca,
w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia kolejnej usterki przez Zamawiającego, wymieni wadliwy Sprzęt
na sprzęt równoważny, fabrycznie nowy.
W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków, wskazanych w ust. 3, 7, 8, 14 w terminach przewidzianych
umową, Zamawiający uprawniony będzie do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od dnia doręczenia Sprzedającemu żądania jej zapłaty
przelewem na rachunek bankowy Kupującego wskazany na tymże żądaniu.
Za dzień zapłaty kar umownych Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków, wskazanych w ust. 3, 7, 8, 14 w terminach przewidzianych
umową, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania zastępczego tego obowiązku osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w
ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego bezpłatnie nowy dysk twardy o takich
samych parametrach lub lepszych, bez konieczności zwrotu uszkodzonego dysku przez Zamawiającego.
Sprawdzenie faktu uszkodzenia dysku Wykonawca (lub wskazany przez niego serwis) może dokonać tylko
w siedzibie Zamawiającego.
Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku naprawy Sprzętu okres gwarancyjny, o którym mowa w ust. 1
powyżej, ulega przedłużeniu o czas naprawy. W przypadku wymiany Sprzętu lub jego części na nowy, okres
gwarancyjny rozpoczyna bieg od początku w stosunku do całego Sprzętu lub jego części.
Naprawy sprzętu będą realizowane przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, nieużywanych części
podzespołów, przez producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta i potwierdzone oświadczeniem
autoryzowanego serwisu producenta.
Naprawy będą realizowane zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.
§3
Termin realizacji
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Sprzętu w terminie 35 dni od dnia zawarcia umowy.
Odbiór Sprzętu przez Zamawiającego nastąpi po jego dostarczeniu przez Wykonawcę do jego siedziby, na
podstawie podpisanego bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru.
Wraz z Sprzętem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące
przedmiotu niniejszej Umowy.
Strony uzgadniają, że przed przystąpieniem do dostawy Sprzętu, Wykonawca uzgodni odpowiedni termin z
Zamawiającym, a dostawa nastąpi w godzinach pracy Zamawiającego.
W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający uprawniony
będzie do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wygrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust.
1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
Jeżeli opóźnienie w wykonaniu niniejszej Umowy przez Wykonawcę przekroczy 14 dni, Zamawiającemu
przysługiwać będzie dodatkowo prawo odstąpienia od niniejszej Umowy i żądania zapłaty kary umownej w
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
W przypadkach określonych w ust. 5 i 6 powyżej, postanowienia § 2 ust. 10-12 Umowy, znajdują odpowiednie
zastosowanie.
§4
Wynagrodzenie
W zamian za należytą i terminową realizację niniejszej Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
Wykonawcy wynagrodzenia netto w wysokości …………… (słownie złotych: ………………………..),
powiększonej o należny podatek VAT, co daje kwotę wynagrodzenia brutto w wysokości …………… (słownie
złotych: ………………………..).
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT i podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy.
Za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego przenieść na osobę
trzecią wierzytelności wynikających z umowy.
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§5
Odstąpienia od Umowy
1.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2.
Wszelkie zmiany zawartej Umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności
3.
Zmiany Umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.
Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności
wprowadzenia zmian do umowy.
5.
Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 4 powyżej mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony pod rygorem nieważności.
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§6
Koordynatorzy
Do kierowania realizacją przedmiotu Umowy Wykonawca wyznacza: ………........................
Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy wyznacza
się: ……………………………………………………
§7
Poufność
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów uzyskanych od
Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, w tym w szczególności do podjęcia odpowiednich kroków w
celu ochrony ich poufnego charakteru.
Wykonawca zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności zawodowej i
pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego, przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz osób
kierujących przedsiębiorstwem Zamawiającego w sposób naruszający jego dobre imię, renomę lub inny
interes.
Strony uzgadniają przy tym, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w czasie obowiązywania
Umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie podlega wypowiedzeniu ani
rozwiązaniu.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za każde naruszenie klauzuli
poufności.
§8
Powierzenie danych
Zamawiający powierza Wykonawcy dane osobowe, zwane dalej „Danymi” w zakresie niezbędnym do
realizacji zapisów § 2 Umowy i poleca Wykonawcy ich przetwarzanie.
Wykonawca w każdym przypadku będzie dokonywał przetwarzania Danych wyłącznie zgodnie z przepisami
prawa oraz dobrymi praktykami stosowanymi w dziedzinie ochrony danych osobowych..
Wykonawca podejmuje środki i działania wymagane na mocy przepisów prawa, w szczególności stosuje
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Danych powierzonych mu do przetwarzania,
odpowiednią do poziomu ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których Dane dotyczą oraz kategorii
Danych (w tym środki wymagane na podstawie art.36-39a ustawy o ochronie danych osobowych a w
szczególności zabezpiecza Dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez
osobę nieuprawnioną oraz przed nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Do przetwarzania Danych Wykonawca dopuści jedynie osoby, które mają umocowanie do realizacji zapisów
§ 2 Umowy i posiadających indywidualne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca nie może powierzyć powierzonych mu Danych osobowych, innym podmiotom bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119). Wykonawca ponosi nieograniczona
odpowiedzialność za stosowanie we własnej działalności wskazanego rozporządzenia.
Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym, w tym do aktualizacji i aneksowania
niniejszego załącznika w przypadku konieczności dostosowania zasad przetwarzania danych osobowych do
nowo obowiązujących regulacji prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119).
Przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych w zakresie oraz w celach innych niż objęte udzielonym
powierzeniem jest niedopuszczalne.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1)
udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, wszelkich informacji niezbędnych do wykazania
spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w terminie do 14 dni od dnia przyjęcia
żądania;
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niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o:
a)
każdym przypadku naruszenia ochrony Danych, w tym zwłaszcza naruszenia mogącego
skutkować odpowiedzialnością Zamawiającego wynikającą z przepisów prawa (w tym o
naruszeniu tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania), nie później
jednak niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia danego zdarzenia; powiadomienie wymaga formy
pisemnej (w tym formy elektronicznej) pod rygorem nieważności;
b)
jakimkolwiek prowadzonym w stosunku do niego postępowaniu dotyczącym przetwarzania
danych osobowych, w szczególności administracyjnym lub sądowym.
Wykonawca przyjmujący zamówienie umożliwi Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego
upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania z przepisami u.o.d.o., Rozporządzenia oraz
postanowieniami zapisów przetwarzania powierzonych danych osobowych w miejscach, w których są one
przetwarzane w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę
zobowiązań wynikających z przepisów u.o.d.o. lub Rozporządzenia, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu
lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli w celu, o którym mowa
w ust. 9.
Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych
przez Zamawiającego lub przez podmiot przez niego upoważniony.
Wykonawca zobowiązuje się poinformować swoich pracowników lub inna osoby świadczące usługi na
podstawie umów cywilnoprawnych o obowiązkach wynikających z przepisów prawa oraz o zobowiązaniach
nałożonych niniejszą Umową i zapewni ich stosowanie.
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§9
Postanowienia końcowe
Dopuszcza się zmiany Umowy w zakresie terminu, sposobu lub zakresu realizacji przedmiotu umowy, w
przypadku:
1) konieczności dostarczenia innego Sprzętu (bez zmiany ceny), niż dostępny w momencie składania przez
Wykonawcę oferty, spowodowanej zakończeniem produkcji towarów lub wycofaniem go z produkcji lub
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego parametry nie gorsze od
zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie,
2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres
realizacji przedmiotu Umowy,
3) urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla
towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany wynagrodzenia brutto wynikającej ze zmiany stawki
podatku,
Zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie stanowi zmiany
Umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy
Stronami.
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy lub z nią związane Strony zobowiązują się rozstrzygać w
pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, będzie on
poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
W imieniu Zamawiającego

W imieniu Wykonawcy

__________________________

__________________________
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