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UMOWA NR ___ / D / S-IŁ / 2021
zawarta w dniu _____ 2021 r. w Głubczycach pomiędzy
Skarbem Państwa– Zakładem Karny, 48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 3, NIP …………………,
REGON ……………………., reprezentowanym
przez
________________,
zwanym
dalej
„ZAMAWIAJĄCYM",
a
_________________________________________________________________ zwanym dalej
wykonawcą „WYKONAWCĄ".
zawarto umowę następującej treści:
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży oraz dostawy urządzenia drukującego Zamawiającemu,
których szczegółowe parametry i opis stanowi załącznik nr 1 do umowy.
§ 2.
1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do
Zakładu Karnego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 3 w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do
piątku, na własny koszt i własnym środkiem transportu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1
umowy, w terminie do ___ dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, co zostanie
potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego
zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1.
4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe
u Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji
niniejszej umowy.
5. Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to
były działania, uchybienia lub zaniedbania własne.
6. Wykonawca, w ramach dostawy, zobowiązany jest dostarczyć zamówione produkty i umożliwić
ich sprawdzenie pod względem ilościowym i jakościowym.
7. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczone produkty są niezgodne z opisem z § 1
ust. 1 lub są uszkodzone, Wykonawca odbierze przedmiot zamówienia i dostarczy na własny koszt
przedmiot wolny od wad, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
8. Przed rozpoczęciem dostawy Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego ustalenia
z Zamawiającym terminu dostawy, jednak nie później niż 1 dzień przed dostawą.
9. Zamawiający jako osobę do kontaktów z Wykonawcą i uzgodnień dotyczących dostawy wyznacza:
- ___, tel. ___, mail: ___.
10. Wykonawca jako osobę do kontaktów z Zamawiającym i uzgodnień dotyczących dostawy
wyznacza: - ___, tel. ___, mail: ___.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowe elementy całości
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

§ 4.

1. Zgodnie ze złożoną ofertą wartość brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1,
wynosi:………………………………………………………………….zgodnie
z
formularzem
ofertowym
Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Wartość umowy netto wynosi………………….
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, które Wykonawca powinien był
przewidzieć w celu prawidłowego wykonania umowy, w tym koszty dostawy, transportu, koszty
usług świadczonych w ramach gwarancji oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
§ 5.
1. Należność za przedmiot umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, zostanie uregulowana przelewem
z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany poniżej:
……………………………………….
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury z naliczonym na dzień
wystawienia obowiązującym podatkiem VAT, wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym, o którym
mowa w § 2 ust. 2.
§ 6.
1. Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty przez wykonawcę kar umownych za:
1) zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w terminach, o którym stanowi § 2 ust. 2 w wysokości
2% wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień
zwłoki liczonej od dnia następnego po upływie terminu;
2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 15% wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust.
1.
3) zwłokę w realizacji uprawnień z gwarancji w terminie, o którym stanowi § 7 ust. 4
w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następnego;
4) za niewypełnienie obowiązku przedstawienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o którym mowa w § 12 ust. 2 - w wysokości 2%
wynagrodzenia umownego brutto tej części dostawy, której realizację powierzono
podwykonawcy.
Strony wyraźnie potwierdzają, że wykonanie uprawnienia do odstąpienia od Umowy znosi jedynie
prawa i obowiązki Stron należące do jej istoty, nie znosi natomiast powstałego wcześniej stanu
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu zastrzeżenia kary umownej i powstałych wcześniej przesłanek
uzasadniających jej naliczenie i zapłatę.
2. Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, gdy jest to następstwem siły wyższej lub gdy wykonawca wykaże w sposób
niebudzący wątpliwości, że opóźnienie powstało z powodu okoliczności, na których zaistnienie
miała wpływ siła wyższa.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary
umowne.
4. Maksymalna wysokość wszystkich kar umownych naliczonych dla Wykonawcy z łącznie wszystkich
podstaw do jej naliczenia zawartych w niniejszej mowie nie może przekroczyć w sumie 30%
wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.
5. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz
innego podmiotu bez pisemnej zgody Zamawiającego

§ 7.

1. Wykonawca udziela ___ miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1
ust. 1 umowy. Bieg terminu gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu zdawczoodbiorczego, o którym mowa w § 1 ust. 2.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument zawierający informacje o gwarancji jakości
i warunkach gwarancji całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
o rękojmi z tytułu wad fizycznych i prawnych rzeczy sprzedanej.
4. W przypadku wad dostarczonych elementów uniemożliwiających prawidłowe z nich korzystanie,
w ramach rękojmi dostarczy bezpłatnie pozbawiony wad element w czasie nie dłuższym niż 7 dni
od dnia zawiadomienia o tym fakcie Wykonawcy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone elementy są wolne od wad prawnych.
§ 8.
1. Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić całkowicie lub częściowo od umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez odszkodowania dla Wykonawcy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty pisemnego
powiadomienia o tym wykonawcy. W takim przypadku wykonawcy przysługuje jedynie
wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej części umowy.
3. Zamawiający może realizować zastrzeżone prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 od dnia
wystąpienia ważnych powodów o których mowa powyżej w ust. 1
4. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru
wykonawcy.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej.
Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia.
7. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub
odszkodowania.
§ 9.
Ewentualne sprawy sporne, związane z wykonaniem przedmiotu umowy, podlegać będą
postępowaniu polubownemu a w przypadku braku konsensusu rozstrzygane będą przez właściwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§ 10.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy:
a) wymagają zachowania formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności,
b) nie mogą powodować niezgodności umowy z prawem powszechnie stanowionym,
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w następującym zakresie:
a) zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na realizację Umowy,
a w szczególności na jej zakres, termin;
b) zmiany konta o którym mowa w § 5 umowy.
c) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej,
przekształceniem lub połączeniem z inną firmą;
d) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ
na jej realizację;

e) zmiany terminu wykonania dostawy spowodowanej:
1. zaistnieniem siły wyższej, która w rozumieniu Stron jest zdarzeniem zewnętrznym,
niemożliwym do przewidzenia, zwłaszcza zdarzeniem będącym działaniami przyrody
o katastrofalnych skutkach (m.in.: powodzie, pożary, wyładowania elektryczne w czasie
burzy, powodujące uszkodzenia ważnych urządzeń itp.),
2. zdarzeniem nadzwyczajnym w postaci zaburzeń życia zbiorowego (m.in. działania
wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, itp.), aktem władzy ustawodawczej i wykonawczej
(np. wywłaszczenie, embargo informacyjne lub towarowe itp.), przy czym chodzi tu
w szczególności o niemożność zapobieżenia szkodliwym następstwom siły wyższej,
3. bezprawnym działaniem osób trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub umowy,
§ 11.
1. Zamawiający powierza wykonawcy w trybie art. 28 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 – dalej RODO), dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które powierza wykonawcy
do przetwarzania.
3. Zamawiający powierza wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym
w niniejszej umowie.
4. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy, w szczególności następujące
dane osobowe:
a. imię i nazwisko pracownika zamawiającego;
b. służbowy adres poczty elektronicznej pracownika zamawiającego;
5. Powierzone przez zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez wykonawcę wyłącznie
w celu realizacji przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do ich
zabezpieczenia, poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
7. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych do ich zabezpieczenia,
poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych
osobowych.
8. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.
9. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa albo zwraca
zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo
Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych
osobowych.
10.W miarę możliwości wykonawca pomaga zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się
z obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
11.Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bezzwłocznie zgłasza je
zamawiającemu w ciągu 24 godzin.
12.Wykonawca zobowiązuje się:
a. zachować w tajemnicy powierzone do przetwarzania dane osobowe zarówno w okresie
obowiązywania umowy, jak i po jej rozwiązaniu;

b. dopuścić do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby upoważnione przez
wykonawcę;
c. nie przekazywać powierzonych danych osobowych podwykonawcy, chyba że uzyska pisemną
zgodę zamawiającego;
13.Zamawiający ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez wykonawcę przy przetwarzaniu
i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
14.Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy wykonawcy.
15.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych.
16.Wykonawca udostępnia zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
17.Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, po uzyskaniu zgody zamawiającego.
18.Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie zamawiającego, chyba że obowiązek taki nakłada na wykonawcę prawo Unii
Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający.
W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania wykonawca informuje zamawiającego
o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny
interes publiczny.
19.Podwykonawca, o którym mowa w ust. 17 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie
zostały nałożone na wykonawcę w niniejszej Umowie.
20.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec zamawiającego za niewywiązanie się ze
spoczywających na podwykonawcy obowiązkach ochrony danych.
21.Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych niezgodnie z treścią
umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobom
nieupoważnionym.
22.Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego o jakimkolwiek
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez
wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do wykonawcy, a także
o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczących przetwarzania u wykonawcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych
przez inspektorów upoważnionych przez urząd nadzorujący ochronę danych osobowych.
23.Personel wykonawcy oraz podwykonawcy będą świadczyć usługi związane z przetwarzaniem
danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi
ochrony danych osobowych.
24.Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania
danych osobowych osobom nieupoważnionym. Wszelkie koszty i roszczenia z tego tytułu
obciążają wykonawcę.
§ 12.
1. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do
podania w formie pisemnej nazw, danych kontaktowych oraz wskazania przedstawicieli
podwykonawców zaangażowanych w realizację umowy, jeżeli są już znani. W trakcie realizacji
niniejszej umowy Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
powyższych informacji oraz przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców,
którym zamierza powierzyć realizację umowy.
2. W przypadku wykonywania umowy przez podwykonawców Wykonawca jest zobowiązany do
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pod

wykonawstwo w terminie 4 dni od daty jej zawarcia. Poprzez umowę z podwykonawcą rozumie
się także zmiany do zawartych już umów.
3. Postanowienia umowy z podwykonawcą nie mogą zawierać postanowień kształtujących prawa
i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków
wypłaty wynagrodzenia w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające
z niniejszej umowy.
4. W umowach z podwykonawcami Wykonawca ustali terminy płatności tak, aby przed datą zapłaty
przez Zamawiającego faktur zostały zapłacone przez Wykonawcę wszystkie dotychczasowe
faktury czy rachunki podwykonawców.
5. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty podwykonawcom,
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz tego
podwykonawcy.
6. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo.
7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek.
8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia tej informacji.
9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 8 Zamawiający:
a. nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w przypadku
wykazania przez Wykonawcę niezasadności takiej zapłaty,
b. składa do depozytu sądowego kwotę potrzebą na pokrycie wynagrodzenia podwykonawców
w przypadku istnienia istotnej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy,
c. dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, jeżeli ci wykażą zasadność
takiej zapłaty.
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia kwoty w przypadku
dokonania bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy.
11. Zamawiający ma prawo zażądać, aby w terminie 3 dni od wezwanie Wykonawca przedłożył
dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, w szczególności potwierdzenia przelewu,
oświadczenia podwykonawców.
§ 13.
Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej.
§ 14.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020, poz.1740).
§ 15.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy Nr
z dnia

/2021

2021 r.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia drukującego dla Zakładu Karnego w Głubczycach,
zgodnych z parametrami określonymi poniżej:

Lp.
1

Nazwa

Konica Minolta Bizhub C287

J.m.
Szt.

Ilość
1

