
    

 

 
 

Dokument dotyczy projektu  
realizowanego 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 
(nr umowy o powierzenie grantu: 2960/1/2021) 

 
 

Załącznik nr 6 
PROJEKT 

UMOWA NR ZP……………. 
 
zawarta w dniu …………… r., w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego  
w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), pomiędzy: Gminą 

Leśnica reprezentowaną przez  Burmistrza Leśnicy  Łukasza Jastrzembskiego 

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM   

a 
……………………………………………………. mającym siedzibę w ………………... przy  
ul. ……………….,  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w ………… pod nr  KRS ………... 
reprezentowaną przez …………………….  – zwaną w dalszej części Umowy DOSTAWCĄ.  
 

 
 

§ 1 
 

 

1. Przedmiotem umowy jest: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz 

oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina” 

Część ……………….. 

2. Dostawca oświadcza, że dostarczony sprzęt: 

1)  jest fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 2021r.), nieużywany,                    

w pełni sprawny, bez wad, gotowy do użycia, nie będący uprzednio przedmiotem 

wystaw i ekspozycji; 

2) jest oryginalnie pakowany przez producenta; 

3) spełnia parametry opisane przez Zamawiającego i jest zgodny ze złożoną ofertą; 

4)  nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

5) pochodzi z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta, a w przypadku 

oprogramowania zaoferowanego w złożonej ofercie – ma prawo do jego  

odsprzedaży. 
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3. Dostawca oświadcza, że instalowanie przez Zamawiającego innych elementów  

w sprzęcie jest dopuszczalne i w żadnej części nie ogranicza udzielonej gwarancji. 

4. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie 

transportem Wykonawcy na jego koszt i odpowiedzialność w sposób i terminach 

uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym. 

5. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie przedmiotu umowy za pośrednictwem 

zewnętrznej firmy kurierskiej. Za szkody powstałe podczas transportu 

odpowiedzialność ponosi Dostawca. 

6.  W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy w sposób opisany w ustępie 5 za 

moment wydania przedmiotu umowy  rozumie się rozpakowanie i uruchomienie 

wszystkich zestawów przez Zamawiającego. 

7. Po wykonaniu zamówienia Strony sporządzą protokół odbioru zamówienia. 

8. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych, jakościowych oraz uszkodzeń, których 

nie można wykryć w momencie odbioru, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 

zgłoszonych wad na swój koszt, w terminie do 7 dni. 

 
§ 2 

 

Wykonanie przedmiotu zamówienia:  

Część 1   - do 100 dni od podpisania umowy.  

Część 2,3 i 4  - do 45 dni od podpisania umowy. 

 
§ 3 

 

1. Wartość przedmiotu umowy (część nr …..) wynosi ………….zł. brutto (słownie 

złotych:……………). 

2. Wartość przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 jest stała, nie może ulegać zmianie 

w trakcie realizacji umowy oraz obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane  

z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, nakłady i zobowiązania niezbędne do 
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z SWZ, niezależnie od tego, czy i w jakich 
ilościach zostały one ujęte w zakresie przedmiotu umowy. 

4. Strony ustalają, iż zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu przez 

Zamawiającego odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń potwierdzonego protokołem, 

o którym mowa w § 1 ust. 7. 

5. Zamawiający dla części 1 dopuszcza częściowe fakturowanie dostaw zgodnie                                       

z załącznikiem nr 1.1 do SWZ na podstawie częściowego protokołu odbioru dostaw. 
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§ 4 

 
1. Wynagrodzenie Dostawcy jest płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Faktura wystawiona będzie na: Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, NIP 

7561966152 i regulowana w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. 

3.  Za datę zachowania terminu płatności przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji praw, obowiązków lub wierzytelności 

wynikających z realizacji umowy na rzecz osób trzecich. 

 
 

§ 5 
 

1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszystkie elementy przedmiotu umowy. 
2. Okres gwarancji wynosi zgodnie z załącznikiem nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 * do SWZ. 

(*) niepotrzebne skreślić 

 
3. W przypadku nieusunięcia wad i usterek przez Dostawcę w ustalonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia usunięcia wad 
i usterek oraz szkód nimi spowodowanych osobom trzecim na koszt i ryzyko Dostawcy,                   
z jednoczesnym zachowaniem uprawnień do dochodzenia kar umownych od Dostawcy                    
i odszkodowania uzupełniającego. 

 
 

§ 6 

 
1. Wszystkie zawiadomienia, oświadczenia i żądania oraz inna korespondencja dotycząca 

niniejszej umowy będą sporządzone na piśmie i doręczone drugiej Stronie osobiście lub 
poczta elektroniczną na podany niżej adres Strony. Tak dokonane doręczenia będą 
skuteczne niezależnie od jakichkolwiek zmiany adresu lub danych Strony, w przypadku 
braku zawiadomienia o zmianie danych. 

2. Strony umowy wskazują następujące osoby do bieżących kontaktów: 
1) Zamawiający:  

Marcin Mond 
Tel.: 77 4615281 wew. 45 
e-mail: admin@lesnica.pl 
adres: ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica 

2) Wykonawca: 
……………………….. 
Tel. …………………. 
e-mail …………………. 
Adres ……………………… 

3. Osoby wskazane w ust. 2 pkt 1 nie są upoważnione do składania oświadczeń w imieniu 
Zamawiającego, które zmierzałyby do zmiany bądź uzupełnienia niniejszej Umowy. 
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§ 7 
 
 

1. Dostawca zapewni świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis 
producenta oferowanych i dostarczonych sprzętów na zasadach określonych w ust. 2 pkt. 
1-5. 

2. Gwarancja na sprzęt i oprogramowanie liczy się od daty podpisania protokołu odbioru bez 
zastrzeżeń  i świadczona będzie zgodnie z podanymi niżej warunkami: 
1) serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu, w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego - (dotyczy Załącznik nr 1.1 do SWZ poz. 6 i 7); 
2) serwis gwarancyjny będzie świadczony w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00 - 

(dotyczy Załącznik nr 1.1 do SWZ poz. 6 i 7); 
3) zgłoszenia awarii sprzętu lub akcesoriów będą przesyłane elektronicznie na adres 

email; 
4) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii sprzętu, Dostawca rozpocznie 

procedurę naprawczą w ciągu maksimum jednego dnia roboczego, licząc od momentu 
otrzymania  zgłoszenia; w przypadku zgłoszenia otrzymanego po godzinie 16.00, czas 
reakcji liczy się od godziny 8.00 następnego dnia roboczego; 

5) w celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych Dostawcy zgłosi się 
do miejsca użytkowania sprzętu lub akcesoriów; jeśli naprawa w siedzibie 
Zamawiającego nie jest możliwa, Dostawca odbierze sprzęt i dostarczy po naprawie na 
własny koszt i na własną odpowiedzialność. 

4. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy Dostawca odpowiada za prawidłową realizację 
wymagań Zamawiającego dotyczących gwarancji. 
 

§ 8 
 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy                   
w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokości: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

Dostawcy umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W przypadku, gdy 
wartość naliczonych kar przekroczy 10% całkowitego wynagrodzenia Dostawcy, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni 
kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w przedmiocie umowy: w wysokości 
0,5% wynagrodzenia Dostawcy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W 
przypadku, gdy wartość naliczonych kar przekroczy 10% całkowitego wynagrodzenia 
Dostawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 
dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 
Dostawcy, bądź w przypadku odstąpienia Dostawcy od umowy z przyczyn, za które 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności: w wysokości 20% wynagrodzenia  
Dostawcy brutto. 

2. Kary mogą być potrącone z wynagrodzenia Dostawcy. 
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3. Dostawca na własny koszt naprawi uszkodzenia powstałe w budynku Urzędu Miejskiego 
powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy. Naprawa ta zostanie przeprowadzona 
w porozumieniu z Zamawiającym. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość  
kar umownych. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić Strony, nie może 
przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia Dostawcy brutto. 

 

§ 9 
 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Zmiana umowy musi być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i zgłoszona przez 

stronę nie później niż w terminie 3 dni przed jej planowanym wprowadzeniem. 
3. Strony przewidują możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej odpowiednio w ust. 4,5,6 i 7. 

4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 
1) zmiany spowodowane przez siłę wyższą, przez którą Zamawiający rozumie również 

niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające bezpośrednią realizację 
zamówienia, w szczególności klęski żywiołowe; 

2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,                             
w szczególności wstrzymanie dostawy przez Zamawiającego; 

3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Dostawcy skutkujące 
niemożliwością realizacji zamówienia; 

4) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Dostawcy, w tym w szczególności zmiany 
zasad finansowania zamówienia. 

W razie zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 1-4 Zamawiający i Dostawca mogą w 
drodze stosownego aneksu wydłużyć termin realizacji Zamówienia o okresy niezbędne do 
usunięcia przeszkód w prowadzeniu prawidłowej dostawy lub okresy, w których 
prowadzenie dostaw było niemożliwe lub znacząco utrudnione. Zmiana dokonana w tym 
trybie nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia Dostawcy. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Dostawcy: 
1) w razie zwiększenia stawki VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy 

celem uwzględnienia nowej stawki VAT i odpowiedniego zwiększenia wynagrodzenia 
Dostawcy. 

2) w razie zmniejszenia stawki VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy 
celem uwzględnienia nowej stawki VAT i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia 
Dostawcy. 

3) Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Dostawcy w razie 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 357 kodeksu cywilnego                                                
z uwzględnieniem faktu, że za rażąco zostanie uznana strata w wysokości, równej co 
najmniej 50% wartości zamówienia. 

6. 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 
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okolicznościach. W tym przypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części umowy. 
 

§ 10 
 
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
1) Dostawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z Umową, SIWZ i jej 

załącznikami, przepisami prawa lub wskazaniami Zamawiającego i nie zmienia 
sposobu realizacji pomimo wezwania go przez Zamawiającego do zmiany                      
w pisemnie wyznaczonym do tego 3 dniowym terminie. 

2) Dostawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie 
trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, 

3) gdy nastąpiła zmiana składu Dostawców, którzy wspólnie ubiegali się                                   
o udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali (powyższe nie dotyczy sytuacji, 
w której nastąpiła sukcesja uniwersalna). 

2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zalega z zapłatą 
faktury VAT za okres dłuższy nić 3 miesiące i nie zapłaci jej, mimo przesłania mu 
dodatkowego wezwania na piśmie. 

3. Umowne odstąpienie od umowy może nastąpić w formie pisemnej i winno zawierać 
uzasadnienie. 

§ 11 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
oraz przepisy ustawy Pzp. 

2. Ewentualne spory mogące powstać przy realizacji przedmiotu umowy rozstrzygać będzie 
Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 
§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 
dla Zamawiającego. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:       DOSTAWCA: 
 
 
...........................................      ...................................... 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający 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 (ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej RODO, 
informuję, iż: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Leśnica 
(zwana dalej jako „Administrator”), ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, jest reprezentujący ją 
Burmistrz Leśnicy. Adres e-mail: um@lesnica.pl, telefon: +48 77 461 52 81. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym 
można skontaktować się w sprawach ochrony danych i realizacji swoich praw pisząc na 
adres e-mail: iod@lesnica.pl lub na adres siedziby administratora: Gmina Leśnica, ul. 1 
Maja 9, 47-150 Leśnica, telefon: +48 77 463 98 59. 

3) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa: 
a) na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w związku z art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

b) na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 
związanym z udzieleniem zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej 130.000,00 zł w celu zawarcia i prawidłowego wykonania 
umowy dla przedmiotowego postępowania. 

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 
Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do 
którego dane zostały pozyskane, a w przypadku materiałów archiwalnych, przez czas 
wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych organów gminy. 

6) Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych, ani przetwarzania danych 
osobowych w celu innym, niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

7) Przysługuje Państwu prawo: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych**; 
c) 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***;   

d) do prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
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(adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: 
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo: 
a) do usunięcia danych osobistych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 
b) do przenoszenia danych osobowych na podstawie art.20 RODO; 
c) sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust.1 lit. c, a w 
dalszej kolejności art. 6 ust.1 lit. b RODO. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, oraz nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO; 

10) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem 
danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową zawarcia umowy. 

___________________ 
* Wyjaśnienie: dotyczy wyłącznie osób fizycznych w tym osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 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. 

***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. 

 
 
 


