
 
UMOWA 

nr ...... /2022 

zawarta w dniu ............................. r. 

pomiędzy Gminą Skoroszyce z siedzibą w Skoroszycach, ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 

Skoroszyce, NIP: 7532406077, reprezentowaną przez Barbarę Dybczak – Wójta Gminy 

Skoroszyce, przy kontrasygnacie Jadwigi Piela – Skarbnika Gminy Skoroszyce, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

reprezentowanym przez ................................... . 

zwanym dalej Wykonawcą, 

w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie zapytania 

ofertowego, została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku 

postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej także „ustawą”  

pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Wsparcie dzieci 

z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” nr sprawy 

IP.IZ.271.5.2022.IBK na warunkach wg oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik              

nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę 200 komputerów 

przenośnych, 11 komputerów stacjonarnych + 11 monitorów do siedziby Zamawiającego. 

Wykonawca dokona dostawy przedmiotu zamówienia, który będzie nieużywany, 

kompletny, wolny od wad. Wykonawca dostarczy również wymagane prawem certyfikaty, 

deklaracje zgodności CE, instrukcje obsługi sprzętu, dokumenty gwarancyjne. 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 zrealizowany będzie przez Wykonawcę,                      

w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy. 

4. Wykaz przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do 

SWZ). 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie deklarowanych warunków realizacji 

przedmiotu Umowy przedstawionych w ofercie. 

§2 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 strony 

ustalają na kwotę netto ....... zł (słownie złotych: ......... ) plus podatek VAT w wysokości 



 
........... zł (słownie złotych: ......... ), co łącznie stanowi kwotę brutto ..........  zł (słownie 

złotych: ............ ), na podstawie złożonej oferty.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty 

wynikające z realizacji przedmiotu umowy, w tym udzielone licencje, na warunkach 

określonych w załączniku, upusty, rabaty, cła, marże, koszty związane z transportem: 

załadunek, dowóz, wyładunek pod adres wskazany przez Zamawiającego i nie ulegnie 

zwiększeniu w okresie jej obowiązywania oraz koszt realizacji gwarancji. 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu i 

warunków Umowy, sporządzony przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, wraz z 

wymaganymi dokumentami określonymi w § 1. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie dostawy nastąpi jednorazowo po wykonaniu 

przedmiotu umowy,  na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej. 

5. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy w jednej dostawie zapłata nastąpi na 

podstawie jednej faktury zawierającej całkowity koszt realizacji zamówienia.  

6. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia: 

a. po stwierdzeniu zgodności zrealizowania przedmiotu zamówienia z opisem zawartym 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i protokolarnym odebraniu 

dostarczonego przez Wykonawcę do siedziby urzędu przedmiotu zamówienia; 

b. po otrzymaniu od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, przy spełnieniu 

warunków, o których mowa w § 2 ust. 3 lit. a  

c. w terminie do 14 dni kalendarzowych, od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury 

do siedziby Urzędu Gminy w Skoroszycach, na wskazany przez Wykonawcę w tejże 

fakturze rachunek bankowy. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie do 21 dni do daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany w jej treści rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

Dane do faktury: 

Nabywca:  

Gmina Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce, NIP: 753-24-06-077  

Odbiorca: 

Urząd Gminy Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce 

8. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zrealizowana na wskazany adres 

przez Wykonawcę rachunek bankowy:                                                              

………………………………………………………………………………………………… 

9. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia 

przelewu bankowego. 



 
10. Strony ustalają, że wysokość ceny jednostkowej określonej w ofercie nie ulegnie zmianie 

w czasie trwania umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy do urzędu Gminy Skoroszyce, ul. Powstańców 

Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce, pok. nr 12 lub; pod inny adres wskazany przez 

Zamawiającego, we wszystkie dnie robocze od poniedziałku do piątki w godzinach                    

8.00-14.00 tel. 774318988. 

2. Wykonawca dostarczy do każdego urządzenia wydrukowana kartę gwarancyjną oraz 

instrukcję użytkowania i obsługi (zwanej dalej – „dokumentacją użytkowania”). 

3. Wykonawca w karcie sprzętu poda model, rodzaj, nazwę, producenta, i pojemność 

wszystkich informatycznych nośników danych. 

4. Wszystkie wymagane certyfikaty mają dotyczyć sprzętu w oferowanej konfiguracji.  

5. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru podpisany 

przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę. 

6. O konkretnym dniu dostawy Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiającego                            

z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.  

7. Zamawiający w momencie odbioru przedmiotu Umowy dokonywać będzie jego oceny 

jakościowej i ilościowej zgodnie  z OPZ określonym z SWZ.  

8. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający 

odmówi przyjęcia przedmiotu Umowy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. 

9. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w przedmiocie umowy Zamawiający 

reklamuje w terminie 14 dni roboczych od ich stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się 

na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania. 

§ 4 

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie, że dostarczony sprzęt i 

licencje na oprogramowanie pochodzą z legalnego kanału dystrybucji producenta na rynek 

polski. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe (nie mogą pochodzić z wystaw, ekspozycji 

i prezentacji).  

2. Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt winien być tożsamy z  wykazanym w ofercie.  

3. Strony ustalają możliwość zmiany modelu lub typu przedmiotu zamówienia po podpisaniu 

Umowy, pod warunkiem wycofania z produkcji objętego Umową modelu lub typu i 

zastąpienie ich  nowocześniejszymi modelami o nie gorszych parametrach technicznych 



 
lub korzystniejszych dla Zamawiającego z zastrzeżeniem, że wysokość ceny jednostkowej 

określonej w ofercie nie ulegnie zmianie. 

§ 5 

 

1. Wykonawca ustanawia …………………… jako osobę upoważnioną do kontaktów 

roboczych z Zamawiającym.  

2. Zamawiający ustanawia Pana Bernarda Rudkowskiego lub Pana Grzegorza Buczarskiego 

jako osobę upoważnioną do kontaktów roboczych z Wykonawcą.  

§6 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania 

wynikającego z niniejszej umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w§ 2 ust. 

1 niniejszej umowy. 

2. Niezależnie od kary umownej wskazanej w ust. 1 w przypadku niedotrzymania przez 

Wykonawcę terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 

ust. 2 niniejszej umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej w wysokości 2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa 

w§ 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. 

3. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki trwającej dużej niż 3 dni w stosunku do terminu 

określonego w § 1 ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez 

wypowiedzenia, z zachowaniem prawa, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 niniejszego 

paragrafu.  

4. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy kary umownej za rozwiązanie umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.  

5. W sytuacji gdy kara umowna, przewidziana w ust. 1 - 4 niniejszego paragrafu, nie pokrywa 

całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach 

ogólnych.  

6. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy, zapytaniem ofertowym i ofertą złożoną przez 

Wykonawcę.  

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w§ 2 ust. 1 niniejszej umowy.  

8. Wykonawca wyraża zgodę i przyjmuje w przypadku naliczenia kar umownych noty 

księgowe jako polecenia zapłaty. 



 
§7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, zgodnie ze złożoną ofertą oraz wymogami 

zawartymi w SWZ …………………………… miesięcy. 

2. Okres gwarancji dla wszystkich dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę 

urządzeń, liczony będzie od daty podpisania przez strony umowy protokołu odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązuje się do odpłatnego serwisu 

dostarczonego urządzenia.  

4. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia w terminie określonym  

w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 1 dnia roboczego urządzenie 

zastępcze o podobnych parametrach. 

5. Nie dopełnienie terminu 1 dnia roboczego na usunięcie usterki / awarii oraz terminu 1 dnia 

roboczego na dostarczenie urządzenia zastępczego, spowoduje naliczenie kary 500 zł za 

każdy dzień opóźnienia.    

§8 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy,  

w przypadku: 

a. zmiany stanu prawnego regulującego wykonanie przedmiotu umowy - w takim 

przypadkach strony mogą dokonać niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym 

zmienionymi przepisami;  

b. działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w 

momencie jej zawierania, i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy 

zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie 

drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące 

wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia 

otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. Zmianie umowy 

ulec może termin wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych 

zmian. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca lub 

Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne 

uzasadnienie. Wniosek winien być złożony niezwłocznie i w formie pisemnej.  

3. Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu 

okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy.  

4. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 



 
§9 

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszej umowy lub z nią związane, Strony 

zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu 

słusznego interesu drugiej Strony. W przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób 

polubowny, Strony ustalają rozstrzygnięcie sporów przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§10 

Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń Strony oświadczają: 

a) Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT; 

Posiada NIP 753-24-06-077, 

b) Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku od towarów 

i usług VAT; Posiada NIP ...................................................................... . 

§11 

W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§12 

1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednej dla każdej ze stron . 

2. Załącznik nr 1 do umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

§13 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Skoroszycach 

reprezentowany przez Wójta Gminy Skoroszyce. Dane kontaktowe administratora: ul. 

Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce, tel. 77 431 8505, e-mail: ug@skoroszyce.pl  

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Skoroszycach jest Pan 

Bogusław Dziadkiewicz radca prawny, kontakt: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl 

3. Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu 

związanym z wykonaniem umowy z dnia 15.03.2019 r. nr 88/2019, której Pan jest stroną, a 

której przedmiotem jest wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 



 
25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) 

podczas realizacji zadania określonego niniejszą umową.  

4. Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany umową i w celu jej 

realizacji.  

5. Obowiązek podania przez Pana danych osobowych bezpośrednio Pana dotyczących jest 

niezbędne do zawarcia umowy w formie pisemnej, a następnie jej wykonania.  

6. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych. 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą KC oraz nie może naruszać integralności pozostałych załączników do 

umowy. Nie może skutkować również zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO.   

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w  odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony  prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na  ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

8. Nie przysługuje Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

          ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA 

 

 

      
…………………………………………… 
               Kontrasygnata Skarbnika  


