Nr sprawy: ZI.272.19.2020

Istotne postanowienia umowy
Ze względu na wartość nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, do niniejszej umowy nie
ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z
późn.zm.). Umowa zawarta zgodnie z Zarządzeniem nr 210/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 15 lipca 2019 r. w
sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w
Urzędzie Miejskim w Wołominie.

Mając na uwadze obowiązkową centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług, która nastąpiła w Gminie
Wołomin od 1 stycznia 2017 r., Zamawiający informuje, że: Nabywcą/Odbiorcą przedmiotu Umowy jest: Gmina
Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP 1251333722, a Jednostką realizującą/płatnikiem jest: Urząd
Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.

§1
1.
Przedmiotem
umowy
jest
zakup
i
dostawa
46
szt.
laptopów,
zgodnie
ze
szczegółowym
opisem
przedmiotu
zamówienia
oraz
ze
złożoną
Ofertą
z dnia ……….. 2020 r., które stanowią załączniki, a zarazem integralną część niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
- dostawy w pełni zgodnej z wymogami Zamawiającego, w tym zwłaszcza określonymi
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
- dochowania tajemnicy wobec wszystkich danych i informacji pozyskanych na etapie realizacji przedmiotu
zamówienia, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji. Informacje takie mogą być wykorzystane
przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji publicznych, informacji powszechnie znanych oraz
informacji, których udostępnienie następuje na żądanie organów administracji publicznej, jednostek
samorządu terytorialnego, sądów i prokuratury oraz instytucji organizacji międzynarodowych, w zakresie w
jakim organy te i instytucje są uprawnione do żądania danych na podstawie odrębnych przepisów.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami
gwarantującymi profesjonalną realizację przedmiotu Umowy.
§2
Termin realizacji niniejszej Umowy - dostawa wszystkich elementów zamówienia nastąpi nie później niż w
ciągu …… dni kalendarzowych od podpisania niniejszej Umowy.
§3
1. Towar dostarczony będzie Zamawiającemu do jego siedziby (Wołomin, ul. Ogrodowa 4) przez
Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminu i godziny dostawy.
3. Z czynności dostarczenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 Umowy, Strony sporządzą
protokół odbioru przedmiotu Umowy. Wzór protokołu odbioru przedmiotu Umowy stanowi Załącznik nr 3
do niniejszej Umowy. W przypadku stwierdzenia w protokole braków ilościowych czy wad fizycznych
przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia brakujących pozycji lub też do
wymiany na swój koszt wadliwych laptopów lub wyposażenia na wolne od wad fizycznych w terminie
następnych 10 dni roboczych.
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4. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru przedmiotu Umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru
przedmiotu Umowy, stanowi początek okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakąkolwiek niezgodność dostarczonych
laptopów z ofertą Wykonawcy.
6. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, w
szczególności prawo do dysponowania laptopami, pozwalające na jej zawarcie oraz wykonanie zgodnie ze
znanym mu celem niniejszej Umowy.
7. Wykonawca zapewnia, że przedmiot niniejszej Umowy nie jest objęty prawami osób trzecich oraz jest
wolny od jakichkolwiek obciążeń.
8. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami wynikającymi z
braku uprawnień Wykonawcy, o których mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich
należności, jakie Zamawiając będzie zmuszony uiścić z tego tytułu oraz naprawić wynikłą stąd szkodę, w
terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przez Zamawiającego wezwania do zapłaty.
§4
1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie umowne w
wysokości netto ……………….. zł + podatek VAT ……………… zł, co stanowi kwotę brutto
………………... zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………..).
2. Wynagrodzenie to ustala się na podstawie cen określonych w Ofercie Wykonawcy, która stanowi
załącznik do niniejszej Umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Umowy niezbędne do jej
wykonania.
4. Podstawą do dokonania płatności będzie faktura wystawiona z następującymi danymi:
a) Nabywcą/Odbiorcą przedmiotu Umowy jest: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wołomin, NIP 1251333722;
b) Jednostką realizującą/płatnikiem jest: Urząd Miejski w Wołominie, ul Ogrodowa 4, 05-200
Wołomin.
5. Zapłata nastąpi w terminie 21 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury, poprzedzonej
stosownym obustronnie podpisanym protokołem odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, o którym
mowa w § 3 ust. 3, przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 6 poniżej.
6. Wynagrodzenie objęte fakturą, o której mowa w ust. 5 powyżej zostanie zapłacone z wykorzystaniem
Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 106 z późn. zm.), tj. na rachunek bankowy lub rachunek w
spółdzielczej
kasie
oszczędnościowo
–
kredytowej
Operatora
o
numerze
……………………………………………, w ramach którego został / zostanie aktywowany Rachunek VAT,
przeznaczony do przyjmowania i dokonywania płatności kwot należności wynikających z faktur z wykazaną
kwotą podatku.
7. Oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie posiadania rachunku, o którym mowa w ust. 6 powyżej
stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
8. Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
Strony przyjmują następujące warunki gwarancji:
1. Wykonawca udziela gwarancji i zobowiązuje się do prowadzenia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego na
dostarczone laptopy zgodnie z ofertą na okres ...……… miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu
odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
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2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy, pełnowartościowy oraz wolny od
wad, wykonany zgodnie z normami branżowymi, w stanie kompletnym i zdatnym do używania, tj.:
gwarantującym stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem, bez konieczności dokonywania dodatkowych
zakupów elementów i akcesoriów. Ponadto Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar spełniał będzie
wymagania pod względem BHP, zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz będzie
dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w pomieszczeniach
przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w dostarczonej partii
towarów bądź dostarczenia towarów, które nie odpowiadają jakościowo Zamawiającemu, Zamawiający
zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji. Wykonawca zaś
zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad oraz odpowiedni jakościowo w terminie
wynikającym z warunków udzielonej gwarancji.
3. Gwarancja obejmuje w szczególności wszelkie wykryte podczas eksploatacji usterki, wady i uszkodzenia
laptopów powstałe w czasie poprawnego użytkowania laptopów w tym spowodowanych wadami
technicznymi, technologicznymi i materiałowymi przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych
nieużywanych części/podzespołów na swój koszt (łącznie z kosztami transportu i dojazdu).
4. Szczegółowe warunki gwarancji określają dokumenty gwarancyjne, przekazane przy odbiorze przedmiotu
Umowy. Postanowienia dotyczące gwarancji zawarte w niniejszej umowie mają pierwszeństwo przed
warunkami określonymi w dokumentach gwarancyjnych. Postanowienia zawarte w niniejszej Umowie,
dotyczące gwarancji, zmieniają w tym zakresie mniej korzystne dla Zamawiającego postanowienia zawarte
w dokumentach gwarancyjnych.
5. Zamawiający może zgłosić nieprawidłowe działanie elementów przedmiotu Umowy (awarię). Zgłoszenia
wad, usterek, uszkodzeń oraz zleceń serwisowych będą przesyłane za pomocą telefonu lub poczty
elektronicznej.

6. Wykonawca, lub stosowny serwis gwarancyjny jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia
awarii laptopa nie później niż w terminie jednego dnia roboczego od dnia dokonania zgłoszenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć naprawę, o której mowa w ust. 7, w terminie do 5 dni
roboczych od dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku przedłużania się naprawy
Wykonawca na żądanie Wykonawcy zobowiązuje się najpóźniej w ósmym dniu roboczym od dnia
zgłoszenia przez Zamawiającego, dostarczyć na czas naprawy, laptopa zamiennego wolny od wad,
o nie gorszych parametrach technicznych, nie niższych niż przedmiot Umowy zaoferowany w
ofercie, uzgodniony z Zamawiającym.
8. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę na czas naprawy laptopa zamiennego, zgodnie z
postanowieniem ust. 8, kara umowna, o której mowa w § 6 ust. 1c) Umowy nie ma zastosowania.
9. Jakakolwiek wada pozycji przedmiotu Umowy, która nastąpi w okresie trwania gwarancji, będzie przez
Wykonawcę usunięta w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 Umowy, łącznie z dojazdem serwisu,
ewentualnym transportem do i z serwisu, kosztami części i robocizny.
10. Okresy gwarancyjne liczone będą od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu
Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy.
11. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie (dokument gwarancyjny) Wykonawcy w
rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi gwarancyjnej bez
ograniczeń terytorialnych na podstawie niniejszej Umowy, a w kwestiach nieuregulowanych na podstawie
przepisów Kodeksu cywilnego, bez żadnych warunków dodatkowych i wyłączeń np. wymogu posiadania
oryginalnych opakowań.
12. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa powyżej, Zamawiającemu przysługują
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
13. Wykonawca będzie posiadał ewidencję dostarczonego sprzętu oraz dokonywał napraw na podstawie tej
ewidencji.
14. W zakresie nieuregulowanym umową, do gwarancji stosuje się odpowiednie przepisy
o gwarancji przy sprzedaży.
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15. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy
najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.
16. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji okres gwarancji biegnie na nowo
w stosunku do elementu objętego naprawą.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu świadczenia pieniężne:
a) karę umowną za zwłokę w dostarczeniu laptopów w terminie dostawy wskazanym w § 2 Umowy - kwotę
stanowiącą 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki;
b) karę umowną za zwłokę w dostarczeniu niewadliwych lub brakujących laptopów w terminie dostawy
wskazanym w §3 ust. 3 Umowy kwotę stanowiącą 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1
Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
c) karę umowną za zwłokę w usunięciu wad określonych w § 5 w okresie gwarancji w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
b) karę umowną za odstąpienie od Umowy w okresie jej trwania, z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust.1 Umowy;
2. Niezależnie od możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, o której powyżej mowa,
Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia wykonania prac, od realizacji których uchyla się
Wykonawca lub wykonuje je w sposób nieterminowy lub nieprawidłowy, podmiotowi trzeciemu i obciążenia
Wykonawcę kosztami zastępczego wykonania.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Zapłata świadczeń nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku wywiązania się z przedmiotu niniejszej Umowy. Zamawiający może potrącić
świadczenia pieniężne z należnej Wykonawcy zapłaty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy gdy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 Umowy
przekroczy 14 dni kalendarzowych.
5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn, o którym mowa w ust. 4 powyżej w
terminie maksymalnie 3 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, sporządzony zostanie protokół podpisany
przez obie Strony, w terminie 15 dni roboczych liczonych od dnia odstąpienia od Umowy. Protokół będzie
zawierać szczegółowy opis prac wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy. Jeżeli mimo wezwania,
Wykonawca nie podpisze protokołu, Zamawiający uprawniony jest do jego jednostronnego sporządzenia i
podpisania.
§7
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, przekaże Zamawiającemu,
udzielone przez producentów oprogramowania dostarczanego wraz ze laptopami, bezterminowe licencje na
korzystanie z utworów w tym w szczególności z oprogramowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. : Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), dla celów
związanych z działalnością Zamawiającego oraz zgodnie z przeznaczeniem oprogramowania.
2. Licencja do korzystania z utworów zostaje udzielona Zamawiającemu w dacie ich dostarczenia przez
Wykonawcę. Wykonawca zapewnia, iż do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie zaciągnął jakichkolwiek
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zobowiązań, które ograniczyłyby lub wyłączały prawo Wykonawcy do dostarczenia udzielonej licencji na
korzystanie z ww. utworów przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek utwory, które zostaną nabyte lub udostępnione celem realizacji
niniejszej Umowy nie naruszają praw autorskich osób trzecich (zarówno osobistych jak i majątkowych) oraz
nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność
wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji utworów dostarczonych w ramach wykonywania niniejszej
Umowy.
4. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi do Zamawiającego
z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub praw pokrewnych, jak również dóbr osobistych, Wykonawca
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie,
w tym zasądzonych kwot odszkodowania oraz kosztów obsługi prawnej, w terminie 14 dni od daty
doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.
5. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach niniejszego paragrafu zastosowanie znajdują
odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ww. ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
§8
W trakcie obowiązywania Umowy, Strony dopuszczają następujące jej zmiany:
1) zmianę wynagrodzenia, w przypadku zmian przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym
zmianie ulegnie wyłącznie cena (wynagrodzenie) brutto, a cena (wynagrodzenie) netto pozostanie bez
zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Zmiana może dotyczyć
wyłącznie wynagrodzenia za dostawy realizowane po wejściu w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku
VAT;
2) zmianę w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa - w przypadku
wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
Umowy.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie
strony pod rygorem nieważności.
§ 10
Wszelkie spory w związku z wykonywaniem Umowy Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności
rozstrzygać polubownie. Po bezskutecznej próbie polubownego załatwienia sporu, tj. gdy do rozwiązania
sporu nie dojdzie w ciągu 60 dni od daty zawiadomienia drugiej Strony o zaistniałym sporze, Strony
poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w
całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia z
tytułu Umowy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 12
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
§ 13
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Załącznikami do niniejszej Umowy, a zarazem jej integralną częścią są:
1. Oferta Wykonawcy
2. Zaproszenie do złożenie oferty cenowej ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
3. Wzór protokołu odbioru przedmiotu umowy
4. Oświadczenie dotyczące rachunku Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 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
RODO) informuję, iż:
1. Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Burmistrz
Wołomina,
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony
Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia
oraz realizacji umowy.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie organy uprawnione do dostępu do danych osobowych
na podstawie przepisów prawa, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator
zawarł umowę świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych,
osoby występujące o dostęp do informacji publicznej.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do czasu przedawnienia
roszczeń.
6. Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo do
ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy. Konsekwencją
niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

7

