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 Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

PROJEKT 

UMOWA NR ................. 

 

Zawarta w dniu ............................... w Węgrowie, pomiędzy: 

…………………… adres do doręczeń……………… NIP ……………………, REGON: ………………………, zwanym dalej 

„Kupującym”, w imieniu którego działa:……………………………………………….. 

a  

………………..., z siedzibą przy ul. ………………….., NIP: ………., REGON ………., zwanym dalej 

„Sprzedawcą”, reprezentowanym przez: ………………….. 

 

Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego (znak sprawy ........ część ......), zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Kupujący zamawia, a Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostarczenia i wydania sprzętu 

TIK w ramach projektu „Szkoły z duchem czasu” część ………….…, których wykaz określa załącznik  

nr 1 do Umowy.  

2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Szkoły z duchem czasu – wsparcie rozwoju 

edukacji szkół powiatu węgrowskiego nr RPMA. 10.01.01-14-b664/18 realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 - Edukacja ogólna i przedszkolna, 

Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych),  na podstawie umowy 

pomiędzy Zamawiającym, a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd 

Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych.  

§ 2 

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy  

1. Dostawa będąca przedmiotem umowy zostanie zrealizowana w terminie ………..dni od dnia 
zawarcia umowy, tj. do dnia ……………………………… 2020r.  

2. Dostarczony asortyment powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać instrukcję obsługi 

w języku polskim oraz muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa 

potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) 

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu roboczym tj. od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 przez wyznaczone przez Zamawiającego osoby.  
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4. Rozładunek odbywać się będzie przez pracowników Wykonawcy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca zapewni właściwy dla utrzymania parametrów i jakości dostarczanych produktów 

sposób transportu. W trakcie transportu produkty muszą być zabezpieczone przed działaniem 

czynników zewnętrznych (wilgocią, zabrudzeniem, itp.).  

6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w 

ust. 2.  

7. Z czynności odbioru przedstawiciele stron sporządzą protokół odbioru. Odbiór uważa się za 
dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony bez uwag. 

8. Jeżeli w trakcie odbioru zastaną stwierdzone wady, usterki i braki nie dające się usunąć, 
Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy w całości lub w części dotkniętej tymi 
wadami, usterkami lub brakami, wyznaczając termin do ich usunięcia. W tym przypadku w 
protokole odbioru zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu umowy ze wskazaniem 
terminu ich dostarczenia, nie dłuższego niż 7 dni. W takiej sytuacji uznaje się że Wykonawca jest w 
zwłoce z terminem odbioru. 

9. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad, usterek i braków dających się usunąć, 
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu fakt ich usunięcia a Zamawiający po stwierdzeniu 
prawidłowego wykonania, dokona odbioru przedmiotu umowy. Do ponownego odbioru 
zastosowanie znajdują postanowienia ust.3-8. 

10. Koszty transportu ponosi Wykonawca.  

§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
…………………………. zł brutto (słownie: ……………………….. /100), w tym obowiązujący podatek VAT w 
kwocie …………………………………………………………………………………. 

2. Cena produktów objętych umową nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
3. Ceny jednostkowe są określone w formularzu asortymentowo - cenowym, obejmują wszystkie 

koszty i opłaty, w tym związane z transportem, ubezpieczeniem, dokumentacją niezbędną do 
użytkowania Sprzętu. 

4. Należności Sprzedawcy będą regulowane przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr: 
………………………………………………na podstawie prawidłowo wystawionej przez Sprzedawcę faktury. 

5. Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia 
umowy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada numer 
NIP: ……………………. 

6. Sprzedawca potwierdza, iż wskazany przez niego rachunek bankowy na podstawie, którego 
Zamawiający ma dokonać płatności jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 
ust. 1pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego 
urzędu skarbowego. 

7. Sprzedawca potwierdza, iż wskazany rachunek bankowy na wystawionej do niniejszej umowy 
fakturze lub innym dokumencie na podstawie, którego Kupujący ma dokonać płatności jest 
umieszczony i  uwidoczniony przez cały okres trwania rozliczenia Umowy w wykazie, o którym 
mowa w art.96b ust. 1ustawy z dnia 11 marca 2004r.  o podatku od towarów i usług 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn.zm. 
dalej: Wykaz). 

8. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Kupującego o wykreśleniu jego 
rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego 
obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.  

9. W przypadku, gdy rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, Kupujący zastrzega 
sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia rachunku 
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bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodów w 
rozumieniu przepisów podatkowych.  

10. Wstrzymanie płatności, o której mowa w punkcie powyższym nie wywoła żadnych negatywnych 
konsekwencji dla Kupującego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek zapłacenia 
odsetek od zaległości lub kar umownych n rzecz Sprzedawcy.   

11. Kupujący przy dokonywaniu płatności zastosuje mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa 
w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze 
zm.) 

12. Sprzedawca wystawi  fakturę w ciągu 7 dni od dnia podpisania przez Kupującego bezusterkowego 
protokołu odbioru. 

13. Kupujący zrealizuje fakturę w terminie ………… dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 
przez Wykonawcę faktury VAT. 

14. Za dzień zapłaty wynagrodzenia lub części wynagrodzenia strony przyjmują datę obciążenia 
rachunku bankowego Kupującego kwotą płatności. 

15. Sprzedawca bez pisemnej zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią 
oraz dokonywać potrąceń. 

16. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu. W 
ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich 
kosztów niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym montaż, 
instalację, uruchomienie sprzętu.  
 

§ 4  

Kary umowne  

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w terminowym realizowaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% kwoty 

brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia; 
2) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 

0,5% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia 
potwierdzony przez przedstawiciela Kupującego; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedawcy – w wysokości 25% kwoty 
brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy kary umowne: 
1) za nieodebranie przedmiotu umowy – w wysokości 1 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia; 
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Kupującego – w wysokości 20% kwoty 

brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej                         
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

3) suma kar za opóźnienia w odebraniu przedmiotu umowy nie może przekroczyć 20% kwoty 
brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Kupujący zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującego 
Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 5 

Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności 
powodujących, że wykonywanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
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2. W wypadku określonym w ust. 1 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania. 
3. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku gdy: 

1) wszczęto w stosunku do Sprzedawcy postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne; 
2) zwłoka w terminowym realizowaniu umowy przekracza 10 dni, licząc od daty określonej w 

§ 2 niniejszej umowy; 
3) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy stosownie 
do postanowień art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Sprzedawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Kupujący bez uzasadnionej na piśmie 
przyczyny odmawia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.  

5. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod 
rygorem nieważności. 
 

§ 6 

Gwarancja jakości  

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy i nieużywany, wolny od wad 
i obciążeń prawami osób trzecich. 

2. W ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust 1 niniejszej umowy Sprzedawca udziela 
gwarancji na warunkach określonych w załączniku nr ….. do umowy.  

3. Sprzedawca udziela rękojmi na Sprzęt na okres 12 miesięcy liczony od daty pisemnego odbioru 
Sprzętu. 

 

§ 7 

Zmiany umowy 

 

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Kupujący przewiduje zmiany zawartej 
umowy dotyczącej:  

a) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: w 
razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, 
zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi; działania siły wyższej obejmującej niezależne od stron 
awarie sprzętu, zasilania itp.;  

b) ograniczenia przez Kupującego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

c) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. 
2. Kupujący dopuszcza możliwość zmiany Sprzętu na równoważny lub o lepszych parametrach,                                   

w przypadku gdy sprzęt został wycofany z produkcji. Każda taka zmiana wymaga wcześniejszej 
pisemnej akceptacji Kupującego. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy dotyczącej terminu realizacji jest 
sporządzenie podpisanego przez Sprzedawcę i Kupującego Protokołu konieczności określającego 
przyczyny zmiany terminu oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 
1 lit. a) i b). Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą 
umowę.  

4. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może 
nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.  

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem 
nieważności. 

§ 8 

RODO 
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1. Sprzedawca oświadcza, że znane są mu przepisy prawa regulującego przetwarzanie danych 
osobowych w szczególności przepisy 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. U. UE L 119 z 
04.05.2016 r., zwane dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do:  
1) podjęcia środków technicznych i organizacyjnych określonych w art. 32 RODO 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z 
przetwarzaniem danych osobowych; 

2) przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i 
celu wykonywania niniejszej umowy; 

3) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie 
do pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych 
osobowych, wydane przez Sprzedawcę; 

4) zachowania w tajemnicy powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz 
sposobów ich przetwarzania, w tym również po upływie terminu obowiązywania 
niniejszej umowy; 

5) (gdy będzie miało to zastosowanie) pomocy Kupującemu w zakresie wywiązania się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z 
obowiązków określonych w art. 32-36 RODO; 

6) zawiadamiania Kupującego o podejrzeniu lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych 
osobowych w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia; 

7) informowania Kupującego, o każdym: 
a) prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi 

państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów postępowania karnego, gdy 
zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia; 

b) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych; 
c) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się 

jednocześnie od odpowiedzi na żądanie. 
3. Kupujący umocowuje Sprzedawcę do wydawania i odwoływania pracownikom Sprzedawcy 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych, powierzonych do przetwarzania na podstawie 
ust. 2. 

4. Umowa nie upoważnia Sprzedawcy do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych  
związanych  z  realizacją umowy innym podmiotom,  w imieniu i na rzecz Kupującego.  

5. Kupujący zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli czy środki zastosowane przez 
Sprzedawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 
postanowienia niniejszej umowy. 

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z treścią niniejszej umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych osobom nieuprawnionym. 

7. Sprzedawca, w przypadku wygaśnięcia niniejszej Umowy niezwłocznie ale nie później niż w 
terminie 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się (w zależności od decyzji Kopiującego) zwrócić lub 
usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie 
usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić 
powyższe przekazanym Kupującemu protokołem. 

 

 
§9 

                                                        Postanowienia końcowe 
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1. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, 

znaków ochronnych itp. odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, sprzętu, urządzeń, 
technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy. 

2. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 
jest prawo polskie. 

4. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po 
stronie sądów polskich. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Spory wynikłe ze stosunków objętych niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny, 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
7. Umowę  sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla  

Zamawiającego. 
 

§ 10 

Załączniki 

 

Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1. Załącznik nr  1  - specyfikacja techniczna  … : …. 
2. Załącznik nr  2  - szczegółowe warunki gwarancji …:…. 

 

Zamawiający        Wykonawca  

 

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

 
 

 


