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SPRAWA NR DZP-282-15/19      ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 
   
  WZÓR UMOWY/ISTOTNE POSTANOWIENIA NR ...................... 

W dniu ……………… 2019 roku w Krakowie pomiędzy Zamkiem Królewskim na Wawelu - 
Państwowymi Zbiorami Sztuki, 31-001 Kraków, Wawel 5 NIP 6750004459; zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu – prof. dr hab. Jana Ostrowskiego, 

2. Główną Księgową – Iwonę Grędę; 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………, zwanym dalej 

Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………….  

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego nr: DZP-282-15/19 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 

ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 tekst 

jednolity z późn. zm.). 

      § 1 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu komputerowego zwanego dalej 

przedmiotem umowy, zgodnie z Ofertą złożoną przez Wykonawcę. Szczegółowy opis przedmiotu 

dostawy znajduje się w załączniku nr 1, 2 oraz nr 4 do niniejszej umowy. 
       

      § 2 
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania całego przedmiotu umowy w terminie: od daty 

podpisania niniejszej Umowy, nie później niż do 28 dni, tj. do ...................... 
  

      § 3 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu komputerowego, opisanego w ofercie 

Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, do siedziby Zamawiającego własnym 

transportem oraz do pokrycia kosztów transportu i ubezpieczenia na czas transportu, załadunku i 

rozładunku. Dostawa oraz związane z nią wszystkie czynności zostaną wykonane zgodnie z opisem 

w SIWZ stanowiącym integralną część umowy. 

       

      § 4 
Odbiór techniczny (jakościowy) i ilościowy przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

Protokół odbioru zostanie podpisany po stwierdzeniu przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 

siedmiu dni roboczych od dnia dostawy, że dostarczony sprzęt działa poprawnie i nie budzi 

zastrzeżeń. 
      § 5 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy kwotę brutto ………… złotych 

(słownie brutto …………………… złotych ………), w tym VAT zł: …………; netto: …………. zł (słownie 

netto: ……………………….. złotych ……..). 



Sprawa nr DZP-282-15/19        Załącznik nr 4 do Specyfikacji 

2 

2. Płatność będzie realizowana w złotych polskich na podstawie faktury VAT w terminie do 21 dni 

od jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem z odbioru, o którym mowa w § 4 

umowy. 

3. Faktura zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca może przesłać drogą elektroniczną fakturę ustrukturyzowaną. 
5. Adres platformy Zamawiającego do przyjmowania faktur: https://brpef.softiq.pl, dane konta 

Zamawiającego: Nazwa podmiotu - Zamek Królewski na Wawelu Adres PEF: (NIP) 6750004459. 

      

      § 6 
1.Wykonawca dołączy do dostarczonego sprzętu karty gwarancyjne lub inne dokumenty 

potwierdzające gwarancje lub uprawnienia wynikające z gwarancji. 

Warunki gwarancji muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia stanowiących załącznik nr 2 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca dołączy do dostarczonego sprzętu wszystkie dokumenty dotyczące dostarczonego 

sprzętu komputerowego, zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca dołączy do dostarczonego oprogramowania oświadczenie, że posiada prawo do 

jego sprzedaży. 
      § 7 
1. W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania zamówienia określonego niniejszą Umową, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za 

każdy dzień zwłoki. 

2. W związku z przyznaną punktacją w kryterium oceny ofert
1
, w przypadku zadeklarowania 

dłuższego terminu gwarancji na urządzenia opisane w pkt A, B, C, E, F, G opisu przedmiotu 

zamówienia, niż bezwzględnie wymagany 36 miesięczny (trzyletni) okres gwarancji opisany w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za niedotrzymanie zobowiązania (niewystawienie 

odpowiedniej karty gwarancyjnej) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy zadeklarowany rok. 

3. W związku z przyznaną punktacją w kryterium oceny ofert
2
, w przypadku zadeklarowania lepszej 

efektywności zasilaczy montowanych w komputerach a opisanych w pozycjach A i B opisu 

przedmiotu zamówienia, niż bezwzględnie wymagana nie mniejsza niż 85% efektywność opisana 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za niedotrzymanie zobowiązania 

(niezamontowanie zasilaczy o efektywności nie mniejszej niż 94%) Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, 

za każde naruszenie zaoferowanych warunków. 

4. W związku z przyznaną punktacją w kryterium oceny ofert
3
, w przypadku zadeklarowania 

w ofercie rozszerzonego zakresu serwisu gwarancyjnego obejmującego; 

                                                           
1
 Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje dłuższego okresu gwarancji niż bezwzględnie wymagany na urządzenia opisane w pkt 

A, B, C, E, F, G (określone w SIWZ, zgodnie z zasadami dokonywania oceny ofert, opisanymi w pkt 14 SIWZ), zapis 

zostanie usunięty. 
2
 Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje lepszej efektywności zasilaczy montowanych w komputerach niż bezwzględnie 

wymagana efektywność (określone w treści SIWZ, zgodnie z zasadami dokonywania oceny ofert, opisanymi w pkt 14 

SIWZ), zapis zostanie usunięty. 
3
 Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje rozszerzonego zakresu serwisu gwarancyjnego (określone w treści SIWZ, zgodnie 

z zasadami dokonywania oceny ofert, opisanymi w pkt 14 SIWZ), zapis zostanie usunięty. 
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4.1. Serwis gwarancyjny świadczony w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie 

naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub w siedzibie autoryzowanego przez niego punktu 

serwisowego  - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca; 

4.2. Gwarantowany czas naprawy lub dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych 

parametrach najpóźniej w ciągu 2-ch dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii (pod pojęciem 

dzień roboczy Zamawiający rozumie dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 16:00). W przypadku podstawienia sprzętu zastępczego 

czas naprawy nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych, za każde naruszenie zaoferowanych 

warunków Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy za to naruszenie. 

 

      § 8 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej i w 

okolicznościach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w 

okolicznościach określonych poniżej. 

2. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane w szczególności w zakresie i okolicznościach niżej 

wymienionych: 

a) wycofania lub wstrzymania produkcji towaru, Strony dopuszczają możliwość zastąpienia 

dotychczasowego towaru, towarem nowym posiadającym takie same, tj. nie gorsze 

parametry jakie posiadał towar będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, pod 

warunkiem, iż cena wprowadzonego towaru nie ulegnie zwiększeniu, 

b)  zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

c) obniżenia cen jednostkowych towaru, o którym mowa § 1 niniejszej umowy, 

d) zmiany warunków ekonomiczno-gospodarczych, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy. 

3. Sposób dokonywania zmian. 

Każda ze stron może zgłosić potrzebę zmiany niniejszej umowy poprzez pisemny wniosek do 

drugiej ze strony, złożony z odpowiednim wyprzedzeniem dla danej zmiany, tj. minimum 3 dni 

przed planowanym wprowadzeniem zmian, pisemnie z powołaniem się na wystąpienie jednego z 

w/w warunków i z podaniem opisu proponowanej zmiany. Wniosek taki winien zawierać 

wskazanie skutków finansowych i terminowych zmiany. Jeśli strony dojdą do porozumienia co do 

potrzeby i treści zmiany umowy, mogą dokonać takiej zmiany wyłącznie w formie aneksu do 

niniejszej umowy. 

4. Inne zmiany umowy strony mogą wprowadzić zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.  

 
      § 9� 
1. Wykonawca oświadcza, że zamierza / nie zamierza powierzyć podwykonawcy (firma, adres) 

............................................... realizację Przedmiotu niniejszej Umowy, o którym mowa w §1, 

w części dotyczącej (podać zakres) 

……………………………………………………………………………...…….................................................. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców oraz ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własne. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten 

realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami prawa. 
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       § 10 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem Umowy Zamawiający zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Zamawiającego 

w ciągu siedmiu dni od chwili zgłoszenia roszczeń. 

3. Jeżeli Wykonawca odmówi uznania roszczeń lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie 

w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może zwrócić się do sądu powszechnego. 

4. Sądem właściwym do rozpatrywania roszczeń powstałych w związku niniejszą z umową jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
      § 11 
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
 

      § 12 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

      § 13 
Oświadczenia Stron w zakresie ochrony danych osób fizycznych 

1. Zamawiający, 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 

a) administratorem danych osobowych osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał Zamawiający w związku z zawarciem Umowy jest Zamek Królewski na Wawelu - 
Państwowe Zbiory Sztuki z siedzibą w Krakowie: 31-001 Kraków, Wawel 5, NIP 6750004459; 

b) dane osobowe, o których mowa w pkt a) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa 

sprzętu komputerowego - postępowanie nr DZP-282-15/19 i realizacją Umowy; 
c) odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt a) będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z póź. zm.); 

d) dane osobowe, o których mowa w pkt a) będą przechowywane przez cały czas trwania umowy, 

w tym okres obowiązywania gwarancji i rękojmi na Przedmiot Umowy; 

e) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego i realizacją Umowy;  

f) w odniesieniu do danych osobowych, o których mowa w pkt a) decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

g) osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Zamawiający w związku 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarciem Umowy posiadają: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
 
ich dotyczących; 

- 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; 
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- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 

przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 

h) osobom fizycznym, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Zamawiający w związku z 

zawarciem Umowy nie przysługuje: 

- 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 ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 

w celu realizacji Umowy. 
 

���� - w przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy, 

zapisy §9 ust. 2 - 3 zostaną usunięte 

Załączniki: 

 Załącznik nr 1: oferta wykonawcy; 

 Załącznik nr 2: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

 Załącznik nr 3: wypis/odpis z właściwego rejestru/ z ewidencji działalności gospodarczej z 

aktualnymi danymi; 

 Załącznik nr 4: szczegółowy wykaz sprzętu 

 

 WYKONAWCA                                        ZAMAWIAJĄCY  

 

 


