
  

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 
Umowa nr 19/2022 

zawarta w dniu ……………………… r., pomiędzy:  
Gminą Łanięta z siedzibą Łanięta 16, 99-306 Łanięta, NIP: 7752406116, reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy Łanięta – Tomasza Szczęsnego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –Marzenny Olczak zwaną dalej „Zamawiającym”,  
a  
………………………………….. z siedzibą w……………………  
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzoną przez………………., pod numerem  
KRS………………., REGON: ……………………., NIP: …………………………, reprezentowaną przez:  
………………………………………………………………………………………… zwaną dalej „Wykonawcą”,  
razem zwane „Stronami”.  

§ 1 
PODSTAWA PRAWNA ZAWARCIA UMOWY 

Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa sprzętu informatycznego 
wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy Łanięta” 
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 dotycząca realizacji projektu 
grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Postępowanie, o którym 
mowa w ust. 1 o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto.  

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania do siedziby 

Zamawiającego oraz przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego dla pracowników Urzędu 

Gminy Łanięta.  

Dostawa sprzętu obejmuje: 

1) Serwer z systemem operacyjnym (1szt.); 

2) stacja robocze (2szt.); 

3) Monitor (2szt.); 

4) Laptop (2szt.);  

5) Urządzenie wielofunkcyjne (2 szt.); 

6) Macierz (1szt.); 

7) Firewall (1 szt.) 

Szkolenia stacjonarne dla wszystkich osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz 

pomocniczych stanowiskach urzędniczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Łanięta obejmują:  
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 - zgodnie z Zapytaniem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz  
ze złożonym Formularzem Ofertowym stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  
Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.  
2. Kompleksowa realizacja przedmiotu umowy musi być zgodna z wymaganiami określonymi  
w Zapytaniu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz Formularz Ofertowy, 
stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.  
3. Dostarczany sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone  
i nieobciążone prawami osób trzecich.  
4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z zastrzeżeniem zmian dopuszczalnych przez 
przepisy prawa i Umowę – przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z treścią Zapytania 
ofertowego oraz Formularz Ofertowy z uwzględnieniem wszelkich zmian oraz wyjaśnień udzielonych w 
odpowiedzi na pytania Wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania poprzedzającego zawarcie 
Umowy.  
 

§ 3 
SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony deklarują współpracę w celu realizacji Umowy. W szczególności Strony zobowiązane są do 
wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na 
wykonanie Umowy, w tym na ewentualne opóźnienia.  
2. Językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Dotyczy to także całej 
komunikacji między Stronami.  
3. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego 
uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.  
4. Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami 
bezpieczeństwa.  
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, przy 
wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.  
6. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru częściowego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.  
7. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.  
8. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w miejscu dostawy w obecności przedstawicieli obydwu Stron i 
polegać będzie na sprawdzeniu jego zgodności z wymaganiami Zapytania, kompletności  
i stanu technicznego.  
9. Odbiór sprzętu objętego, zgodnie z Zapytaniem i formularzem ofertowym, gwarancją polegać będzie 
dodatkowo na sprawdzeniu okresu i warunków gwarancji.  
10. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą sprzętu, przede wszystkim karty 
gwarancyjne i instrukcje obsługi sprzętu w formie drukowanej lub elektronicznej (w przypadku 
udostępnienia ich przez producenta sprzętu).  
11. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, który zostanie 
podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
12. Protokół odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. O ile z Umowy lub przepisów prawa nie 
wynika inaczej, jedynie podpisany przez obie Strony Protokół odbioru jest podstawą do dokonania zapłaty 
wynagrodzenia. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych protokołów odbioru wystawionych przez 
Wykonawcę.  
13. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany w zgodzie z prawem autorskim.  
 



  

 

 
14. Dla oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia niewyłącznej licencji 
Zamawiającemu lub przeniesienia na Zamawiającego niewyłącznego uprawnienia licencyjnego zgodnego z 
zasadami licencjonowania określonymi przez producenta.  
15. Licencje na oprogramowanie zostaną udzielone zgodnie z postanowieniami w Zapytaniu Ofertowym.  
16. Oferowane oprogramowanie musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta.  
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji legalności oprogramowania bezpośrednio  
u producenta w przypadku, jeśli poweźmie wątpliwości co do legalności jego pochodzenia.  
18. Dodatkowo Wykonawca oświadcza, że: 
 1) prawo własności do sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, w tym także oprogramowania 
sprzętowego (firmware) na dostarczonych urządzeniach przejdzie na Zamawiającego z dniem podpisania 
bez uwag przez Strony protokołu odbioru;  
2) w związku z realizacją przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia z dniem podpisania bez 
zastrzeżeń protokołu odbioru Wykonawca udziela na czas nieoznaczony, licencji niewyłącznych na 
dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia oprogramowanie, w tym także na oprogramowanie 
sprzętowe (firmware) na dostarczonych urządzeniach na następujących warunkach:  
a) licencjonowane prawa nie są i nie będą obciążone prawami osób trzecich, które uniemożliwiałyby 
korzystanie z udzielonych licencji, w szczególności, że osoba dysponująca tymi prawami nie zobowiązała 
się do przeniesienia tych praw w całości lub części na osobę trzecią, jeśli miałoby to skutkować utratą bądź 
ograniczeniem uprawnień licencyjnych Zamawiającego;  
b) licencje uprawniać będą Zamawiającego do korzystania z oprogramowania i jego poszczególnych 
elementów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  
c) licencje nie będą zawierać ograniczeń w zakresie możliwości swobodnego administrowania 
oprogramowaniem, jego konfigurowania, strojenia oraz parametryzacji przez Zamawiającego;  
 3) wraz z udzieleniem Zamawiającemu licencji nastąpi przeniesienie na Zamawiającego własności 
nośników, na których utrwalono oprogramowanie w chwili jego wydania, o ile wydanie następuje w formie 
fizycznej, a nie poprzez jego udostępnienie  
4) Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiającemu, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu 
oprogramowania oraz, że Zamawiający wskutek zawarcia niniejszej umowy będzie upoważniony do 
korzystania z oprogramowania w szczególności na następujących warunkach: 
a) wykorzystanie w zakresie wszystkich funkcjonalności; 
 b) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów, odtwarzanie, utrwalanie, przekazywanie; 
c) instalowanie i deinstalowanie oprogramowania pod warunkiem zachowania liczby udzielonych licencji;  
d) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa).  
5. w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się, iż licencje udzielone na podstawie niniejszej 
umowy nie zostaną wypowiedziane przez okres pięciu (5) lat od daty ich udzielenia;  
 6) dodatkowo w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek sytuacji mających związek z naruszeniem przez 
Wykonawcę ogólnie pojętych praw producenta oprogramowania lub niezgodności dostarczonych licencji z 
systemem licencjonowania producenta oprogramowania stanowiącego przedmiot umowy Wykonawca 
będzie zobowiązany do zmodyfikowania lub wymiany wadliwego przedmiotu niniejszej umowy lub jego 
części na nowy/inny, o co najmniej równoważnych parametrach w okresie udzielonej gwarancji 



  

 

  
 
w systemie informatycznym (w tym umożliwienie pobrania);  
19. Korzyści i ciężary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
sprzętu przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania sprzętu Zamawiającemu. Za dzień wydania 
sprzętu Zamawiającemu uważa się dzień, w którym sprzęt został odebrany przez Zamawiającego zgodnie z 
procedurą określoną w niniejszym paragrafie.  
 

§ 4 
TERMIN WYKONANIA 

1. Strony ustalają następujący termin realizacji Umowy  
a) Dostarczenie całości zaoferowanego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz 
wymaganą instalacją i konfiguracją oraz przeprowadzenie szkleń – 30 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia umowy.   
Za datę zawarcia Umowy Zamawiający przyjmuje dzień, w którym zostanie ona podpisana przez obie 
Strony Umowy. 
 2. W uzasadnionych przypadkach termin określony w ust. 1 może ulec zmianie tylko za zgodą 
Zamawiającego. Zmiana terminu wymaga aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Jeżeli w toku realizacji Umowy, mimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności, Wykonawca 
stwierdzi zaistnienie okoliczności dających podstawę do oceny, że przedmiot umowy nie zostanie 
wykonany w terminie określonym w ust. 1, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego o 
przyczynach wystąpienia opóźnienia oraz przedstawi przewidywany termin dostawy.  
4. Potwierdzeniem realizacji zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest protokół odbioru 
końcowego podpisany przez obie Strony.  

 
§ 5 

OBOWIĄZKI STRON 
1. Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą w granicach określonych prawem oraz 
Umową.  
 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, w sposób 
zgodny z:  

  
a) Zapytaniem ofertowym,  

 b) Formularzem Ofertowym.  
  
 3. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym do:  
a) dostarczenia do siedziby Zamawiającego jako do miejsca spełnienia świadczenia, sprzętu zgodnego z 
Zapytaniem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz  
z Formularz Ofertowy stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy,  
 b) przeniesienia własności sprzętu na Zamawiającego, co następuje automatycznie w momencie 
podpisania protokołu odbioru.  
 c) udzielenia licencji dla dostarczonego oprogramowania,  
 d) udzielenia gwarancji jakości na dostarczony sprzęt. 
  
 2. Wykonawca zobowiązuje się udzielić licencji oprogramowania w taki sposób, aby Zamawiający 
był uprawniony do korzystania z oprogramowania na następujących polach eksploatacji:  
a) prawo do korzystania z wszystkich funkcjonalności odsprzedawanego oprogramowania w sposób 
zgodny z udzieloną licencją;  
 b) prawo do instalowania odsprzedanego oprogramowania;  



  

 

 c) prawo do wykonywania kopii zapasowych dostarczanych przez Wykonawcę nośników oraz 
zainstalowanych odsprzedanych oprogramowań;  
 d) prawo do aktualizowania oprogramowania, na które udzielono licencji, poprzez zamówienie  
i zainstalowanie nowszych wersji oprogramowania z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji 
wymienionych w niniejszej umowie;  
 e) prawo do instalowania wszelkich poprawek opublikowanych na stronach wytwórcy 
oprogramowania.  
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z 
dostarczonego sprzętu, jak również, że nie będzie stanowić ono naruszenia majątkowych praw autorskich 
osób trzecich.  
4. Zamawiający zobowiązuje się:  
a) Do wyznaczenia daty i rozpoczęcia czynności odbioru Sprzętu w ciągu 3 dni roboczych od daty 
skutecznego zawiadomienia go o gotowości do dostarczenia i przekazania Sprzętu, powiadamiając 
Wykonawcę o planowanym terminie odbioru i harmonogramie dostawy.  
b) Do sprawdzenia w obecności pracownika (przedstawiciela) Wykonawcy kompletności i zgodności z 
umową dostarczonego sprzętu, zgodności z umową i dokumentami zamówienia, pod względem 
ilościowym.  
c) Do weryfikacji uruchomionego sprzętu.  
d) Odbioru Sprzętu stanowiącego przedmiot Umowy, o ile będzie zgodny z Formularzem Ofertowym 
stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.  
5. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania 
niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do 
wykonania takiego działania jest Wykonawca, jako podmiot profesjonalny. Powyższe ma zastosowanie w 
szczególności do elementów umożliwiających instalację i uruchomienie zakupionego sprzętu, np. kabli 
połączeniowych, zasilających itp.  
6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, wymaganą dla tego 
typu prowadzenia działalności gospodarczej.  
7. Wykonawca oświadcza, że spełni obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku 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, ze zm.) wobec osób fizycznych, których dane osobowe przekaże Zamawiającemu 
w celu realizacji niniejszej Umowy.  
 

§ 7 
WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ……….. zł brutto (słownie: wartość brutto 
…………………………..)  
 
 netto: ……………..……… zł, (słownie: wartość netto ………………….) zgodnie z Formularzem Ofertowy 
 
2. Rozliczenie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi wedle faktycznego wykonania dostaw  
i usług, według cen jednostkowych zawartych w złożonej ofercie oraz w oparciu o kalkulację cenową, o 
której mowa w ust. 1.  

3. Wynagrodzenie za wykonane dostawy i usługi odbędzie się na podstawie faktur końcowych po 
zakończeniu realizacji dostaw i usług.  

4. Za datę wykonania przedmiotu umowy w całości uważa się datę podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, chyba że inna data została wskazana w protokole odbioru. 



  

 

Protokół odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,  
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
………………………………………………………………………………………………………. w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączoną kopią protokołu odbioru.  
W przypadku, gdy do naliczenia i zapłacenia podatku od towarów i usług zobowiązany jest Zamawiający 
faktura musi zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.  

7. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania przez bank rachunku bankowego Wykonawcy. Termin 
uważa się za zachowany, jeżeli uznanie rachunku bankowego Wykonawcy nastąpi najpóźniej  
w ostatnim dniu terminu płatności.  

8. Z zastrzeżeniem ust. 14 Umowy, za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci odsetki 
ustawowe.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczania płatności wynikającej z umowy z zastosowaniem 
mechanizmu podzielnej płatności, przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów  
i usług.  

§ 8 
ODBIORY 

1. Dostarczenie sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu umowy potwierdzone zostanie 

protokołem końcowym.  

2. Szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu  
i oprogramowania zostanie potwierdzone protokołem odbioru częściowego, natomiast wykonanie 
wszystkich innych czynności objętych przedmiotem umowy, w szczególności wykonanie usługi 
informatycznej z zakresu wdrożenia konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz 
oprogramowania potwierdzone zostanie spisaniem protokołem odbioru końcowego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o gotowości zrealizowania dostawy i 
(lub) usługi.  
 

§ 9 
GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na zasadach opisanych w Zapytaniu ofertowym 
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.  

2. Okres gwarancji dla dostarczonego sprzętu biegnie od dnia następnego po dniu podpisania protokołu 
odbioru częściowego przez Zamawiającego.  

3. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji 
udzielonych przez producentów sprzętu. Warunki gwarancji Wykonawcy mają pierwszeństwo przed 
warunkami gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu w zakresie, w jakim warunki gwarancji 
przyznają Zamawiającemu silniejszą ochronę.  

4. Gwarancja udzielana jest w ramach wynagrodzenia.  

5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej 
części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu, zgodnie z 
warunkami gwarancyjnymi.  

6. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za 
wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w terminie i na zasadach określonych w 
ustawie Kodeks cywilny.  



  

 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy z tytułu 
gwarancji jakości w terminie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie, a w sprawach 
nieuregulowanych niniejszą umową przyjmuje się jako wiążące przepisy ustawy Kodeks cywilny.  

8. Przez wadę należy rozumieć wadę fizyczną i prawną. Wada fizyczna rozumiana jako jawne lub ukryte 
właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot umowy dostawach lub w jakimkolwiek ich elemencie, 
powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem, a także obniżenie jakości, uszkodzenia lub usterki w przedmiocie umowy. Wada prawna 
rozumiana jako sytuacja, w której przedmiot umowy lub jakikolwiek element przedmiotu umowy nie 
stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także inne wady 
prawne.  
9. Jeśli dla danego elementu zamówienia nie postanowiono inaczej w Zapytaniu ofertowym, Wykonawca 
potwierdzi zgłoszenie w ciągu 2 dni roboczych, a usunie awarię lub wadę w ciągu 14 dni kalendarzowych 
licząc od dnia zgłoszenia.  

10. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady na przedmiot umowy w okresie 2 lat 
od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, z 
zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy okres udzielonej gwarancji jest dłuższy niż 2 lata, to okres rękojmi jest 
równy okresowi udzielonej gwarancji. 

§ 10 
KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę Zamawiający może 
naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:  
1) za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki;  

2) za zwłokę w usunięciu awarii lub wad sprzętu w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w §7 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów, o których mowa w §8 
ust. 10 Umowy;  

3) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy.  
 
2. Wykonawca może naliczyć karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w §7 ust. 1 Umowy z wyłączeniem przypadku, o jakim mowa w §10 ust. 1 Umowy.  
3. Za zwłokę w przekazaniu informacji o zamiarze powierzenia prac nowemu Podwykonawcy Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki  
w przekazaniu informacji.  
4. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował 
Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary.  
5. Kary umowne liczone są od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.  
6. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego. Powyższe nie 
wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
7. Naliczone kary umowne nie przekroczą 40% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto.  
8. Zapłata kar umownych przez Wykonawcę nie zwalnia go z jakichkolwiek innych obowiązków  
i zobowiązań umownych.  
9. W przypadku wystąpienia szkody, której wysokość przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych 
Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych 
zasadach na ogólnych ustawy Kodeks cywilny.  

 
 
 
 



  

 

§ 11 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 21 dni od dnia powzięcia 
wiadomości w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym również, gdy:  

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia w terminie 21 dni od ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego;  

2) nastąpiła niedopuszczalna zmiana składu Wykonawców, który wspólnie ubiegali się o udzielenie 
zamówienia i wspólnie je uzyskali, w terminie 21 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie 
odstąpienia;  

3) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy, że przedmiot umowy zawiera wady i pomimo 
wyznaczenia terminu ich usunięcia Wykonawca ich nie usunął lub nie przystąpił do ich usunięcia,  
w terminie 21 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia,  

4) zwłoka w realizacji przedmiotu umowy przekracza 14 dni.  
 
3. Jeżeli Zamawiający nie współdziała z Wykonawcą w zakresie przewidzianym postanowieniami Umowy, 
a współdziałanie to jest konieczne do wykonania Umowy, Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od 
Umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapewnienia koniecznego współdziałania i 
wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 14 dni,  
z zagrożeniem odstąpienia od Umowy w razie jego bezskutecznego upływu. W wezwaniu Wykonawca 
zobowiązany jest wskazać dokładnie brak wymaganego współdziałania i jego wpływ na realizację Umowy. 
Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania.  
4. Odstąpienie od Umowy dokonane przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie.  
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji wszystkich prac wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z 
której winy doszło do odstąpienia od Umowy;  

3) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego zakres prac przerwanych, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;  

4) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, zobowiązany 
jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia.  
 
6. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie ma wpływu na 
obowiązek zapłaty zastrzeżonych kar umownych.  

§ 12 
ZMIANY UMOWY 

 1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności dopuszczalna,  
w szczególności: 

  1) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian  
w przypadku:  



  

 

 a) konieczności dostarczenia innego niż określonego w Umowie urządzenia lub oprogramowania, 
niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonego  
w Umowie urządzenia/oprogramowania lub wycofania go z produkcji lub obrotu na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w 
ofercie;  

 b) pojawienia się na rynku urządzenia producenta sprzętu nowszej generacji lub nowej wersji 
oprogramowania, o lepszych parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod 
warunkiem, że te zmiany nie spowodują zwiększenia ceny;  

 c) ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia Zamawiający 
dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu 
produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w Zapytaniu dla produktu 
zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku  
z ujawnieniem wad; d) zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, 
Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy 
wymuszone takimi zmianami prawa;  

 e) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po 
uprzedniej akceptacji Zamawiającego;  

 f) wystąpienia siły wyższej.  
 

 2. W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa 
możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie 
odpowiedniej zmiany terminu realizacji, w szczególności: 1) o ile zmiana taka jest konieczna w celu 
prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności ze względu na zaistnienie okoliczności, o których 
mowa w ust. 1 pkt.  

 2) ze względu na okoliczności niezależne od Wykonawcy, np. opóźnienie w dostawie z zagranicy, 
kontrola celna, opóźnienie lub zatrzymanie transportu wynikające, np. z powodów warunków 
atmosferycznych.  
3. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie 
przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i 
usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała 
zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po 
dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i 
usług.  

4. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych rejestrowych lub adresowych Stron Umowy oraz ich danych 
kontaktowych.  

 5. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w formie aneksu w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, jeżeli wystąpi 
nieprzewidziana okoliczność o obiektywnym charakterze, która w sposób istotny wpłynie na możliwość 
wykonania przedmiotu umowy. 



  

 

  
 

§ 13 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Łanięta jest Wójt Gminy Łanięta, 

Łanięta 16, 99-306 Łanięta, kontakt: sekretariat@gminalanieta.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez pocztę elektroniczną: 

inspektor@kiodo.pl, tel:544 544 001 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego według ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm) pn. „Zakup i dostawa sprzętu 
informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników 
Urzędu Gminy Łanięta”  w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; udostępnianie danych, o którym 
mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem 
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych) zebranych w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia; dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe 
dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa), Administrator (Zamawiający) udostępnia w celu 
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu na ich wniesienie.  

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp.  

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w oparciu  
o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, stosowanie do art. 22 RODO.  

7. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Administratorowi (Zamawiającemu)  
w ofercie lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego posiada:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; przy czym  
w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia  
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych; przy czym skorzystanie przez 
osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp, a także nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników  
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; przy czym wystąpienie z 
żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie ma zastosowania. d) w odniesieniu do 

tel:544


  

 

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  

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ta osoba uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Nie przysługuje Panu/Pani: 

 ▪ 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. c RODO.  

§ 14 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków 
wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem 
nieważności.  

2. Umowa zawarta jest pod prawem polskim. Wszelkie spory będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1360 z późn. zm.).  

4. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Zmiany będą dokonywane w postaci aneksów do Umowy, chyba że w Umowie wskazano 
inaczej.  

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

6. Zakup jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
 
(EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Osi V „Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACTEU”, Działania 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i otrzymał 
dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina.  
7. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:  
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,  

2) Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe  
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………….                                           …………………………………………………… 
Zamawiający                                                                                 Wykonawca 

 
 
 
 


