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           Załącznik nr 5 

UMOWA (WZÓR) 

 

 

zawarta w ……………………………. w dniu …...........  2022 r., pomiędzy:   

Powiatem Dąbrowskim z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa 

Tarnowska, NIP: 8711771285   reprezentowany  przez: 

1. Pana Lesława Wieczorka – Starostę Dąbrowskiego 

2. Pana Krzysztofa Bryka – Wicestarostę Dąbrowskiego 

 

przy kontrasygnacie 

Pani Marii Sztorc – Skarbnika Powiatu  

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

 

a 

……………………………………. 

z siedzibą 

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą” 

 reprezentowanym przez: 

 

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

 

Zgodnie z wynikiem  przeprowadzanego postepowania o udzielnie zamówienia publicznego   w trybie 

podstawowym w oparciu  o  art. 275 ust. 1  o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich 

stanowi art. ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710                                          

z późn. zm.) pn.: „Zakup sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji w ramach projektu Modernizacja kształcenia 

zawodowego w Małopolsce II” (Część I/ Część II) i wyborem  przez Zamawiającego w ramach niniejszego 

postepowania (REZ.272.15.2022) oferty Wykonawcy z dnia …………………, Strony zawierają umowę o następującej 

treści:  

 

§ 1 Przedmiot umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia  zgodnie z ofertą Wykonawcy 

 z dnia …………………. roku, stanowiącą  załącznik do niniejszej umowy. 

2. SWZ , załączniki do SWZ  oraz oferta Wykonawcy z dnia………..stanowią integralną części Umowy. 

3. Wykonawca zapewnia że: 

a) posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami 

wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

 a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną 

realizację niniejszej Umowy, 

b) sprzęt objęty Przedmiotem Umowy nie jest obciążony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz 

osób trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek 

organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak 

jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające 

 z niniejszej Umowy, 
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c) dostarczany Sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nierefabrykowany  

i nieregenerowany, nienaprawiany, nie podlegał ponownej obróbce, oraz posiada stosowne 

świadectwa, certyfikaty lub aprobaty techniczne, wymagane dla wyrobów dopuszczonych do obrotu 

d) jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania, oprogramowania zainstalowanego  

w urządzeniach komputerowych lub dostarczonego wraz z urządzeniem 

e) dostarczony sprzęt odpowiada standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia, 

jakie określił Zamawiający w SWZ. 

4. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dla każdej jednostki 

dostarczonego sprzętu, 

b) przekazania prawa do korzystania z oprogramowania, oprogramowania zainstalowanego  

w urządzeniach lub dostarczonego wraz z urządzeniem, 

c) przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych dla każdej jednostki dostarczanego sprzętu   

 

§ 2. Wynagrodzenie i warunki płatności  

 

1. Strony ustalają  wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, 

na kwotę w wysokości:   ……………………………..zł netto (słownie: ……./100) wraz                        z podatkiem …. % 

VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ……………..zł (słownie: ………………zł 00/100). 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi  

Umową. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ceną za wykonanie całego zamówienia, obejmującego 

wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego,  

w zakresie rzeczowym określonym w Specyfikacji  Warunków Zamówienia.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

5. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego.  

6. Faktura końcowa zostanie wystawiona po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Podstawę do jej 

wystawienia stanowi protokół odbioru Przedmiotu Umowy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

7. Faktura zostanie wystawiona na:  

Nabywca:  Powiat Dąbrowski, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP: 871-177-12-85 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa 

Tarnowska  

8. Dniem dokonania zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy 

wskazany na fakturze o której mowa w ust. 5, licząc od daty jej  doręczenia do Zamawiającego, po spełnieniu 

wymogów, o których mowa w § 2 ust. 6 umowy. 

 

§ 3. Terminy i odbiory  

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w ciągu 10 dni od zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość wyznaczenia etapów realizacji zamówienia w tym terminie. 

2. Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy do Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Berka 

Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, 

3. Wykonawca zapewni takie opakowanie Przedmiotu umowy  jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego 

uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.  

4. Przedmiot umowy będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami 

bezpieczeństwa. 

5. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie Przedmiotu umowy  w celu jego odbioru w miejscu 

dostawy. Sprawdzenie Przedmiotu umowy będzie polegało na upewnieniu się, że jest wolny od wad 
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fizycznych. Na okoliczność odbioru Przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany 

przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

6. Wykonawca wyda Zamawiającemu przy odbiorze Przedmiotu Umowy  dokumenty, o których mowa                             

w §1 ust. 5.  

7. Korzyści i ciężary związane z Przedmiotem Umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia Przedmiotu Umowy  przechodzą na Zamawiającego z chwilą jego wydania . Za dzień wydania 

Przedmiotu Umowy Zamawiającemu uważa się dzień, w którym  zostały on odebrany przez Zamawiającego 

zgodnie z procedurą określona w ust. 5 i 6.  

 

 

§ 4. Personel uprawniony 

 

1. W zakresie realizacji niniejszej umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający 

wyznacza: ………………………………………………… 

2. Wykonawca w zakresie realizacji niniejszej umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym 

ustanawia: …………………………….. 

3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 wymaga zgłoszenia na piśmie. 

 

 

 

§ 5 Gwarancja oraz należyte zabezpieczenie umowy 

 

1. Wykonawca na Przedmiot Umowy udziela gwarancji jakości na okres: ……….. miesięcy. 

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenie umowy. 

 

 

§ 6  Kary umowne  

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę  w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego   w par. 1 ust. 2     – w wysokości  

0,1 % wynagrodzenia brutto określonego   w par. 2 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki,                               

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia  – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto określonego w par. 2 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia odbioru do 

dnia  stwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia  wad, 

c) za nieuzasadnione spowodowanie przerwy w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy  – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w par. 2 ust. 1 za każdy dzień 

przerwy, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nie 

przystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto 

określonego w par. 2 ust. 1, 

3. Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  strony  wynosi 20% wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy określonego w par. 2 ust. 1. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
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§ 7  Zmiany umowy 

 

1. Dopuszczone są zmiany umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych  w ust. 3. 

3. Zamawiający określa następujące sytuacje, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian: 

a) zmiana przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy urządzenia wchodzące w jego zakres zostaną wycofane 

z rynku przez producenta, a wykonawca zaproponuje urządzenia o takich samych lub lepszych 

parametrach jak wymagane w opisie przedmiotu zamówienia bez zmiany ceny, 

b) zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od 

towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,   zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez wykonawcę – dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy, 

c) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

4. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną przez 

Zamawiającego, w skład której wejdzie przedstawiciel Zamawiającego  i przedstawiciel Wykonawcy. 

 

§ 8 Odstąpienie od umowy  

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. 

 

§ 9 Klauzula RODO   

Zamawiający oświadcza że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

 i Rady (UE) 2016/679 z 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, s. 1) – dalej RODO, Zamawiający informuje: 

1) Administratorem Danych Osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Wykonawców  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności we wnioskach o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu oraz w ofertach jest Zamawiający, tj. Powiat Dąbrowski ,ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa 

Tarnowska  

2) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu  

i zawarcia umowy 

3) przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz realizacji zawartej umowy i będą udostępniane 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa ; 

4) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas 

trwania umowy.  

6) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na 

niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.  

7)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Zamawiającego: ido@powiatdabrowski.pl  

mailto:ido@powiatdabrowski.pl
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§ 10 Postanowienia końcowe  

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), jak również przepisy wykonawcze do powyższych ustaw. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 


