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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

WZÓR UMOWY O REALIZACJĘ DOSTAWY PN: ”DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO, NIE UŻYWANEGO 

SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA UCZNIÓW Z RODZIN PEGEEROWSKICH” 

znak umowy: ……………….. 

 

zawarta w dniu ………………... 2022 r.  w Gostyniu (dalej jako: Umowa) pomiędzy: 

Gminą Gostyń z siedzibą w Gostyniu (63-800) przy Rynek 2, posiadającą nr NIP 693-175-03-43, w imieniu której 

działa Burmistrz Gostynia  - Jerzy Kulak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -  Hanny Marcinkowskiej, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………. prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod nazwą 

……………………………………………… z siedzibą przy …………………………………………………………, 

posiadającym/-ą nr NIP: ………………………………., REGON: ……………………….……………….../ 

 

………………………………………………………………………………………………… wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy ………………………………, … Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą nr 

NIP ………………………………., REGON ……………………………, reprezentowaną przez Pana/Panią 

………………………………………………. 

zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”,  

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”, a oddzielnie „Stroną” 

w związku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin 

pegeerowskich”, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 

r., poz. 1129 ze zm., dalej jako: „Prawo zamówień publicznych”) w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie 

realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój 

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego: 

”Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa …… sztuk sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Dostawa 

fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin pegeerowskich” 

zwanego dalej „urządzeniami”. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

2) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 

3) Oferta Wykonawcy, 

4) Formularz Szczegółowego Opisu Parametrów Technicznych.  

3. Dokumenty wskazane w ust. 2 powyżej stanowią załączniki do Umowy i są jej integralną częścią.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności niezbędne do wykonania 

przedmiotu Umowy w sposób zgodny z Umową oraz obowiązującymi przepisami i zobowiązuje się dołożyć 

wszelkich starań, by przedmiot Umowy wykonać w sposób oczekiwany przez Zamawiającego. 
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5. Wykonawca zapewnia, że: 

a) dostarczone urządzenia będą wyposażone w instrukcję obsługi, sterowniki, okablowanie oraz towarzyszące 

oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń (uzyskania pełnej funkcjonalności 

wskazanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia; 

b) dostarczone urządzenia będą fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem 

używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy; 

c) dostarczone urządzenia w dniu sporządzenia oferty nie były przewidziane przez producenta do wycofania 

z produkcji lub sprzedaży; 

d) dostarczone urządzenia posiadają wszystkie wymagane prawem krajowym i unijnym dokumenty 

dopuszczające je do użytku na terenie Polski, muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych 

producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację 

uprawnień gwarancyjnych; 

e) dostarczone urządzenia wymagające zasilania z sieci energetycznej są wyposażone w odpowiednią liczbę 

kabli zasilających pozwalających na podłączenie do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zaznaczono inaczej; 

f) dostarczone urządzenia są gotowe do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń, 

g) dostarczone urządzenia będą spełniały warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. w tym zakresie w zakresie dostępności 

informacyjno-komunikacyjnej: 

1) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony 

internetowe i aplikacje, 

2) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności 

pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest 

wspomaganie słyszenia. 

 

TERMIN REALIZACJI 

§ 2 

Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy w terminie 60 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonanie i odebranie dostawy, 

2) współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy w niezbędnym zakresie. Zamawiający zobowiązuje 

się w szczególności do dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań niniejszej Umowy przez cały okres realizacji Umowy. 

2) Wykonawca koordynuje i organizuje realizację przedmiotu Umowy, wykonywanego osobiście lub przez 

Podwykonawców, przy zachowaniu ustalonych standardów wykonania dostaw.  

3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody i straty oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków i zdarzeń losowych, dotyczących pracowników i osób trzecich oraz ich mienia, powstałych w związku 

z realizacją Umowy. 
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WYNAGRODZENIE 

§ 4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowany przedmiot Umowy wynagrodzenie w kwocie 

……………………. zł brutto (słownie: ……………………………………….. ), w tym podatek od towarów i usług 

VAT naliczony według obowiązujących stawek.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kompletnych urządzeń. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do e-mailowego powiadomienia pracownika Zamawiającego p. Krzysztofa 

Mazurka, e-mail: kmazurek@um.gostyn.pl, lub poprzez stronę prowadzonego postępowania:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/582441, o gotowości dostarczenia urządzeń, nie później niż na 1 

dzień roboczy przed planowanym terminem dostawy.  

4. Dostarczenie przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone przez Strony podpisaniem protokołu dostarczenia 

urządzeń. Protokół ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, dlatego Wykonawca nie może wraz 

z protokołem dostawy dostarczyć faktury (faktura zostanie zwrócona Wykonawcy, jako wystawiona niezgodnie 

z Umową). Wzór protokołu dostarczenia urządzeń zawarto w załączniku nr 2 do Umowy. 

5. Po dostarczeniu przedmiotu Umowy, potwierdzonym protokołem dostarczenia urządzeń objętego daną 

częścią zamówienia, Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych przeprowadzi czynności sprawdzające zgodność 

urządzeń z ofertą Wykonawcy, niniejszą Umową oraz SWZ. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji 

poprzez przeprowadzenie testów wskazanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone urządzenia są zgodne z SWZ, ofertą 

Wykonawcy i niniejszą Umową, Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy urządzeń 

objętych zamówieniem, którego wzór zawarto w załączniku nr 3 do Umowy. 

7. Osoby uprawnione do podpisania protokołów, o których mowa w niniejszej Umowie: 

a) po stronie Zamawiającego: p. Krzysztof Mazurek; 

b) po stronie Wykonawcy: ....................................... 

8. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego urządzeń nie wyklucza dochodzenia 

roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad Urządzenia w terminie późniejszym. 

9. W przypadku stwierdzenia w toku czynności sprawdzających, o których mowa w ust. 5, że dostarczone 

urządzenia nie są zgodne z postanowieniami SWZ, niniejszą Umową oraz ofertą Wykonawcy lub nie 

funkcjonują prawidłowo, zostanie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół 

rozbieżności, w którym: 

a) zawarty zostanie wykaz stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub niezgodności 

dostarczonego Urządzenia z postanowieniami SWZ, niniejszą Umową oraz ofertą Wykonawcy; 

b) określony zostanie termin i sposób usunięcia stwierdzonych wad, nieprawidłowości lub niezgodności. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się do sporządzenia lub podpisania protokołu rozbieżności w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający sporządzi taki protokół rozbieżności jednostronnie, 

zawiadamiając Wykonawcę o tym fakcie oraz wzywając go do usunięcia wad lub nieprawidłowości lub 

niezgodności w terminach wskazanych w protokole rozbieżności. 

11. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości lub niezgodności w 

wyznaczonym terminie lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiający może według swego uznania 

naliczyć karę Umowną za opóźnienie w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy 

za daną część zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia albo odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy 

bez wyznaczania dodatkowego terminu, z uwzględnieniem kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 2. 

12. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo-

odbiorczy urządzeń, o którym mowa w ust. 6 powyżej. 

13. Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto, podane na fakturze, w terminie 30 

dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z Umową faktury. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/58
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14. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 

15. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

16. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z niniejszą Umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę 

przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także w razie potrzeby do otrzymania faktury lub noty korygującej 

VAT, bez obowiązku płacenia za ten okres odsetek. 

17. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z 

płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

18. Wykonawca zobowiązuje się wskazywać na fakturze każdorazowo aktualny nr rachunku bankowego jego 

firmy, który służy mu  do rozliczeń z kontrahentami oraz organami skarbowymi, w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. 

19. W wypadku korzystania przez Wykonawcę z usług Podwykonawców wraz z fakturą należy przedłożyć 

oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia oraz potwierdzonych 

przez bank wydruków przelewów bankowych potwierdzających uregulowanie wymagalnych należności za 

wykonane przez Podwykonawców dostawy. 

20. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm., dalej – „ustawa o fakturowaniu”).  

21. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 20, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do 

Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”).  

22. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których 

mowa w art. 6 ustawy o fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy 

i zamówienia, których dotyczy.  

23. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

24. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień 

opóźnienia.  

25. Zamawiający będzie regulował swoje zobowiązania z Umowy wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (MPP). W przypadku braku możliwości zrealizowania płatności MPP z uwagi na 

okoliczności, co do których winę ponosi Wykonawca (w szczególności z uwagi na brak rachunku bankowego, 

o którym mowa w art. 108e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) odsetek za zwłokę 

nie nalicza się. Zapłata zostanie wykonana w momencie, w którym realizacja płatności z zastosowaniem MPP 

stanie się możliwa. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

§ 5 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania 

dostawy. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia, w tym finansowe, innego podmiotu, z zasobów 

których korzystał Wykonawca, by potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy 

podmiotów trzecich, z zasobów których korzystał, by potwierdzić spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu, w tym również za zapłatę należnego wynagrodzenia, jakość świadczenia dostaw, terminowość 

oraz bezpieczeństwo ich wykonania. 
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KARY UMOWNE 

§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę Zamawiający może żądać 

zapłaty kary umownej.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: 

1) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę: 

a) dostarczenia Urządzenia (decyduje data podpisania przez Zamawiającego protokołu dostarczenia 

danej części zamówienia) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę 

umowną za zwłokę w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy 

za daną część zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) wykonania Przedmiotu zamówienia (decyduje data podpisania przez Zamawiającego protokołu 

zdawczo-odbiorczego danej części zamówienia) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający naliczy karę umowną za zwłokę w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za daną część zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości ceny 

ofertowej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy; 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego 

wynagrodzenia, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu i wyznaczeniu mu terminu nie krótszego niż 7 dni 

na ich uiszczenie. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wartości ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 4 

ust. 1 Umowy. 

5. Kary umowne podlegają sumowaniu, z zastrzeżeniem jednak, że naliczone kary umowne nie mogą 

przekroczyć 40% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.  

6. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych, na zasadach ogólnych. 

 

ZMIANA TREŚCI UMOWY 

§ 7 

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczone są w granicach: 

1) zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała 

możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do 

zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co 

wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie Umowy; 

2) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania dostaw przez 

Zamawiającego,  

3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym 

Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania dostaw,  

4) prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności nieprzewidzianych Umową, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji Umowy, lub gdy 

zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1-2 Prawa zamówień 

publicznych. 

5) zmiany wykazu sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia, na sprzęt lepszy lub co najmniej 

równoważny, 

6) zmiany formy prawnej, w której Wykonawca prowadzi swoją działalność, 
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7) zmiany zakresu świadczenia dostaw w sytuacji, kiedy świadczenie stanie się niemożliwe do realizacji, 

w szczególności w przypadku siły wyższej, w szczególności wystąpienia na terenie RP epidemii, strajku, 

zakazu prowadzenia transportu publicznego, do chwili ustania przyczyny takiej zmiany. 

2. Zmiana określona w ust. 1 pkt.  5) może nastąpić dopiero po przedstawieniu przez Wykonawcę wniosku wraz 

z precyzyjnym uzasadnieniem i udokumentowaniem okoliczności wpływających na konieczność dokonania 

zmiany umowy, wraz z precyzyjną kalkulacją kosztów i jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Zmiana 

umowy, w przypadku zmiany dotyczącej terminu, będzie dokonywana tylko o liczbę dni odpowiadającej liczbie 

dni okoliczności powodującej konieczność zmiany Umowy. Zmiana zakresu Umowy będzie dokonywana 

jedynie o zakres niezbędny dla jej prawidłowego wykonania lub o zakres, który okazał się niemożliwy do 

zrealizowania. 

3. Niezależnie, od postanowień ust. 1, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy: 

1) jeżeli konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy 

a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy; 

2) jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10%, a zmiany te nie 

powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy.  

Powyższe dot. zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia zakresu Umowy i zw. z tym wynagrodzenia, a także 

terminu realizacji Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ostrzegania Zamawiającego o szczególnych przyszłych 

wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość dostaw lub opóźnienie w realizacji 

dostaw będących Przedmiotem Umowy. Wykonawca jest obowiązany do opracowania i przedstawienia 

Zamawiającemu do akceptacji propozycji dotyczących uniknięcia lub zmniejszenia wpływu przedmiotowego 

wydarzenia lub okoliczności mających wpływ na realizację dostaw będących Przedmiotem niniejszej Umowy. 

Okoliczności,  o których mowa powyżej mogą wpłynąć na zmianę treści niniejszej Umowy jedynie na 

warunkach określonych powyżej lub w art. 455 Prawa zamówień publicznych. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

6. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje 

Przedmiotu Umowy - odpowiednie zapisy Umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 

7. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.  

8. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 Prawa zamówień publicznych i nie wymaga formy 

pisemnej w postaci aneksu do Umowy: 

1) zmiana danych osób kontaktowych, 

2) zmiana danych teleadresowych,  

3) zmiana osób z personelu Wykonawcy, pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych 

kwalifikacji i doświadczenia, jakie było wymagane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 8 

1. Zamawiającemu niezależnie od uprawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym, przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Umowy i przerwa ta trwa 

dłużej niż 3 dni, po uprzednim wezwaniu do podjęcia dostaw i wyznaczeniu terminu nie krótszego niż 

1 dzień; 

2) wydano prawomocny wyrok sądowy względem Wykonawcy o zakazie prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie objętym niniejszą umową, 
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3) złożony został wobec Wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości, ogłoszono jego  upadłość lub 

likwidację, 

4) wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy został oddalony, 

5) wszczęto wobec Wykonawcy postępowanie egzekucyjne, 

6) Wykonawca nie reguluje swoich płatności wobec pracowników, osób pozostających  

z nim w stosunku zlecenia, kontrahentów, 

2. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

Umowy w całości lub w części w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu. W ww. przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Wykonawcy niezależnie od uprawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym, przysługuje prawo odstąpienia 

od Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie 

wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT - mimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia mu 

dodatkowego, bezskutecznego terminu nie krótszego niż 14 dni. 

4. Strony mogą skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od wystąpienia przyczyny 

odstąpienia, o których mowa w ust. 1-3. 

5. Odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 uważa się 

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

§ 9 

1. Wykonawca wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia 

bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane 

osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia 

poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych 

oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych 

osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. 

2. 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 (RODO) Zamawiający wskazuje, 

że: 

1) Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób ze strony Wykonawcy jest Gmina Gostyń w 

imieniu, której działa Burmistrz Gostynia, z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń. Wyznaczono inspektora 

ochrony danych, z którym można kontaktować się e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 65 

5752113.  

2) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO w celu zawarcia i 

realizacji Umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze. Podstawą przetwarzania danych innych osób wskazanych w umowie oraz danych 

osobowych pozyskanych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO.  

3) Dane będą udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Dane osobowe mogą być 

udostępnione innym podmiotom działającym na zlecenie Administratora dostarczającym 

oprogramowanie komputerowe, świadczącym usługi serwisowe, prawne, bankowe i inne na podstawie 

umów powierzenia przetwarzania danych.  Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia 

umowy, a także do czasu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz przez okres wskazany 
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przez przepisy prawa w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych, 

ubezpieczeniowych i archiwizacyjnych.  

4) Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo uzyskania ich kopii, prawo 

do sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 

wniesienia skargi.  

5) Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. 

Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

3. W zakresie związanym z realizacją Umowy, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem 

danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Wykonawca oświadcza, iż 

postępuje zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 10 

1. W trakcie realizacji Umowy w kontaktach z Wykonawcą, Zamawiającego reprezentować będą:  

1) Krzysztof Mazurek Zastępca Naczelnika Wydziału. Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w 

Gostyniu tel. 65 575 21 69 

/imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu 

2. W trakcie realizacji Umowy w kontaktach z Zamawiającym, Wykonawcę reprezentować będą:  

1) ………….……………………………………………………………………………… 

/imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu 

3. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek wydelegowania przedstawiciela na narady 

koordynacyjne. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.  

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej Umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W okresie trwania niniejszej Umowy Strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie  

o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku 

korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru  

i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 

5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

 

 

 

 ............................................... ............................................... 

 Zamawiający Wykonawca 
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Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy. 

2. Wzór protokołu dostarczenia urządzeń. 

3. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego urządzeń. 

4. Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

6. Formularz Szczegółowego Opisu Parametrów Technicznych. 


