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Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA Nr ………… 

(W Z Ó R) 

 

z dnia ............................... w Krakowie pomiędzy: 

Zamkiem Królewskim na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31 - 001 Kraków, , 

NIP: 6750004459; REGON: 000276009, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym 

przez: 

 

1.   – ……………………………………… 

 

a  

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

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

.. , 

wpisaną/ym do .........................................................................., pod numerem................, z 

siedzibą w ........................................................ przy ul. ........................................................, 

posiadającą/ym NIP:.............................................................reprezentowaną/ym przez: 

 

1. ……………………………….  – ……………………………………… 

2. ……………………………….  – ……………………………………… 

 

zwaną/ym dalej „WYKONAWCĄ”, 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego nr DZP-282-7/20, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), została zawarta 

umowa o następującej treści: 
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§ 1 

 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy określony w § 2. 

 

§ 2 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z 

formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, opisem 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz 

postanowieniami SIWZ. 

2. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego oraz dokona instalacji sprzętu 

określonego w ust.1 w ilości i miejscach wskazanych przez Zamawiającego.  

3. Po stronie Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest 

.............Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z ww. osobą, termin dostawy z 

wyprzedzeniem  co najmniej 3-dniowym.  

§ 3 

 

1. Transport dostawy odbywa się środkami Wykonawcy , na jego koszt i ryzyko. 

2. W czasie obowiązywania umowy cena dostarczanych produktów jest stała.  

3. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie............ dni od podpisania umowy. 

4. Za dzień realizacji przedmiotu umowy uznany będzie dzień, w którym Wykonawca 

zakończy dostawę i instalację sprzętu komputerowego wymienionego w § 2 ust. 1 wraz z 

wykonaną preinstalacją systemu operacyjnego oraz dostarczy dokumenty świadczące o 

udzielonej gwarancji. W celu potwierdzenia realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kompletnie wypełnione i podpisane przez 

osoby wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu, protokoły dostawy obejmujące cały 

przedmiot umowy. 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt komputerowy wyłącznie fabrycznie 

nowy i wolny od wad. 
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2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……….. miesięcy od daty 

odbioru urządzeń. 

3. Wykonawca zapewni w okresie wskazanym w ust. 2 bezpłatny serwis naprawczy i 

konserwację sprzętu, o którym mowa w § 2 ust. 1. na zasadach określonych w dokumentach, 

o których mowa w tym paragrafie. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu 

tylko wówczas, gdy uszkodzenie sprzętu, o którym mowa w § 2 ust. 1, nastąpiło z winy 

Zamawiającego. 

5. W przypadku dwukrotnej nieskutecznej naprawy tego samego urządzenia 

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych wymieni sprzęt na nowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji zainstalowanego sprzętu, o 

którym mowa w § 2 ust. 1, związanej ze zmianą siedziby, co nie powoduje utraty gwarancji. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego instalowania i wymiany 

standardowych kart i urządzeń (np. oprogramowania, modemów, sterowników sieci, dysków 

itp.)   w dostarczonym sprzęcie, o którym mowa w § 2 ust. 1, zgodnie z zasadami sztuki przez 

wykwalifikowanych specjalistów z branży informatycznej, co nie powoduje utraty gwarancji. 

 

§ 5 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę: 

A. Laptop nr 1  netto w wysokości: ....................... (słownie: .................), brutto w 

wysokości: .................. (słownie: ...................................) zgodnie z ceną określoną w 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 

B. Laptop nr 2  netto w wysokości: ....................... (słownie: .................), brutto w 

wysokości: .................. (słownie: ...................................) zgodnie z ceną określoną w 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 

C. Stacje dokujące netto w wysokości: ....................... (słownie: .................), brutto w 

wysokości: .................. (słownie: ...................................) zgodnie z ceną określoną w 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 

Łącznie wartość zamówienia wynosi: netto w wysokości: ....................... (słownie: 

.................), brutto w wysokości: .................. (słownie: ...................................) zgodnie z 

ceną określoną w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy 
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 2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami 

realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę przedmiotu umowy, koszt 

transportu (dostawy, rozładunku i wniesienia oferowanego sprzętu), instalacji i udzielonej 

gwarancji.  

3. Należność za dostarczony towar będzie opłacona przelewem przez Zamawiającego  

 na konto bankowe Wykonawcy każdorazowo po wykonaniu dostawy, w terminie do 30 dni 

od dnia dostarczenia prawidłowo dostarczonej faktury wraz z oryginałami prawidłowo 

wypełnionych protokołów dostawy i gwarancji. 

4. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne wynikające   

z niedotrzymania warunków niniejszej umowy. 

1. Wysokość kar umownych od Wykonawcy będzie wynosiła: 

1) w przypadku zwłoki w dostawie towaru – 5 % wartości brutto nie dostarczonego towaru  

za każdy dzień zwłoki,  

2) w przypadku zwłoki w wymianie urządzenia, o której mowa w § 4 ust 5 - 1% wartości 

brutto niewymienionego urządzenia, za każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku zwłoki w usuwaniu usterek w okresie gwarancji – 0,3% wartości umowy 

brutto, o której mowa w § 5 ust 1, za każdy dzień zwłoki, 

4) w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, kara umowna będzie wynosiła 5 % łącznej wartości umowy brutto, o której 

mowa w § 5 ust 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia . 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
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4. Strony ustalają, że wysokość kar umownych naliczonych z tytułów wskazanych w 

niniejszym paragrafie nie przekroczy 30% łącznej wartości umowy brutto, o której mowa 

w § 5 ust 1. 

 

§ 7 

 

Wykonawca nie ma prawa do cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 

inną osobę prawną lub fizyczną bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 8 

 

Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej i w 

okolicznościach w okolicznościach określonych w niniejszym paragrafie, tj. w przypadku: 

a) działania siły wyższej rozumianej, jako zdarzenie nagłe o charakterze zewnętrznym, 

którego żadna ze Stron Umowy nie mogła przewidzieć i na które żadna ze Stron Umowy nie 

ma wpływu, lub innych okoliczności, których nie można było przewidzieć albo wystąpienia 

stanu wyższej konieczności; 

b) wystąpienia okoliczności związanych z sytuacją epidemiologiczną; 

(W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt a) lub b) Strony, 

jeżeli będzie to konieczne, doliczą niezbędny, możliwie najkrótszy czas do terminu 

wskazanego w § 4 nin. Umowy, ewentualnie dokonają uzasadnionej zmiany należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia). 

c) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zaniechania lub rezygnacji z wykonania 

danego zakresu objętego Przedmiotem Umowy albo uzasadnionego okolicznościami 

faktycznymi zwiększenia zakresu lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy. Wówczas 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone lub zwiększone odpowiednio do 

rzeczywiście wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności 

uzasadniających zmniejszenie lub zwiększenie kwoty wynagrodzenia Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu propozycji cenowej i uzyskania jego 

akceptacji dla takiej zmiany; 

d) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie Przedmiotu Umowy 

lub jego części staje się bezprzedmiotowe; 
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e) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego 

powodujących, iż wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego części staje się bezprzedmiotowe 

lub zaistniała konieczność modyfikacji Przedmiotu Umowy; 

f) innych zmian w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym polegających na zamianie 

jego elementów lub parametrów na elementy lub parametry o lepszych lub/i 

odpowiedniejszych cechach chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany wynagrodzenia 

albo terminu lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy; 

g) ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, pod warunkiem wykazania przez 

Wykonawcę, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę 

Przedmiotu Umowy. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust 1 pkt g, tj.: ustawowej 

zmiany stawek podatku od towarów i usług, Wykonawca w celu dokonania zmiany wysokości 

należnego mu wynagrodzenia umownego, przedstawi na piśmie propozycje zmiany niniejszej 

Umowy wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia takich zmian. 

3. Zwiększenie wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy, o którym mowa 

w ust. 2 dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

 

§ 9 

 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić ponadto od umowy, jeżeli Wykonawca: 

a) wykonuje Umowę niezgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie, Opisie Przedmiotu 

Zamówienia lub w obowiązujących przepisach prawa, 

b) nie wykonuje Umowy zgodnie z terminami w niej ustalonymi, a zwłoka jest dłuższa niż 10 

dni, 

2. Prawo do odstąpienia od Umowy Zamawiający może wykonać po bezskutecznym 

wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, o których mowa w ust 1 lub usunięcia ich 
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skutków, w terminie przez Zamawiającego ustalonym (a który uwzględniać będzie czas 

niezbędny na wykonanie danej czynności lub usunięcia jej skutków), w terminie dwudziestu 

jeden dni od dnia upływu wyznaczonego terminu. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których 

mowa w ust. 1: 

a) Strony zobowiązują się w terminie pięciu dni od dnia odstąpienia od Umowy do 

sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Przedmiotu Umowy do 

dnia odstąpienia od Umowy, 

b) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na 

podstawie stwierdzonego protokołem zakresu należycie wykonanego Przedmiotu 

Umowy zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń do dnia odstąpienia od 

umowy, o ile wykonany zakres Przedmiotu Umowy będzie miał dla Zamawiającego 

znaczenie, 

c) Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanej do dnia odstąpienia od Umowy 

części Przedmiotu Umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, 

podstaw wystawiania faktur, terminów płatności. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga 

uzasadnienia. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający nie traci 

uprawnienia do naliczania należnych kar umownych. 

 

§ 10 

 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 11 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
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§ 12 

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”, 

Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory 

Sztuki, Wawel 5, 31 - 001 Kraków, telefon nr 12 422 51 55, fax: (12) 421 51 77, adres strony 

internetowej: http://wawel.krakow.pl, adres e-mail: zamek@wawel.org.pl; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych 

Zbiorach Sztuki jest Maciej Rymaszewski, kontakt do inspektora ochrony danych: 

iod@wawel.org.pl; 

3) 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 dla Zamku Królewskim na Wawelu– znak sprawy: DZP-

282-7/20 i realizacją Umowy; 

4) 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.); 

5) 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; 

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i realizacją Umowy;  

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

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) 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. W 

przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 rozporządzenia 

2016/679, 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 postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu; 
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- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
 
ich dotyczących. `1 

- 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; 

- 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. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

               Zamawiający 

 

                                    Wykonawca 

 


