Załącznik nr 1 do SIWZ
Wzór umowy
Umowa Nr IKO.271.04.2018.TB
zawarta w … w dniu …………………………………….
pomiędzy:

Gminą Rewal z siedzibą w Rewalu przy ul. Mickiewicza 19 zwaną dalej Zamawiającym
reprezentowaną przez:
 Wójta Gminy Rewal Konstantego Tomasza Oświęcimskiego
przy kontrasygnacie Beaty Żoły upoważnionej przez Skarbnika Gminnego
(upoważnienie z 1 sierpnia 2017 r.)”
a
……………… - zwanym dalej Wykonawcą
Została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1 Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu wraz z usługa instalacji, konfiguracji, wdrożenia
i przystosowania do aktualnie funkcjonującego środowiska IT oraz przeprowadzenie szkolenia
w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania.
2. W zakresie przedmiotu umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
następujące prace:
a. Dostawa serwerów.
b. Dostawa macierzy dyskowej.
c. Dostawa urządzenia kopii zapasowych .
d. Dostawę urządzeń sieciowych .
e. Dostawę licencje oprogramowania systemów serwerowych.
f. Dostawę pakietu licencji dostępowych.
g. Dostawę licencji oprogramowania kopii zapasowych klastra maszyn wirtualnych.
h. Wykonanie usługi wdrożeniowych zgodnie ze specyfikacją.
i. Wykonanie usługi szkolenia z obsługi infrastruktury.
j. Zapewnienie usługi wsparcia technicznego.
Szczegółowy zakres prac zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr
postępowania IKO.271.04.2018.TB
3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność, dostarczyć oraz wydać
Zamawiającemu Przedmiot Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się Przedmiot Umowy
odebrać i zapłacić Wykonawcy umówione wynagrodzenie.
4. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązujących przepisach
prawa oraz niniejszej Umowie.

5. Zakres usług Wykonawcy obejmuje wszystkie prace niezbędne do wykonania kompletnej
usługi w zakresie sprzedaży oraz dostawy Przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednia wiedzę i umiejętności potrzebne do
wykonania Przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z
należytą starannością i rzetelnością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracowników posiadających niezbędne uprawnienia,
wyszkolenie i doświadczenie w wykonywaniu prac stanowiących Przedmiot Umowy.
§ 2 Obowiązki Stron
1. Wykonawca w trakcie realizacji zobowiązań umownych zobowiązuje się do podjęcia
współpracy z przedstawicielami Zamawiającego lub osobami przez Zamawiającego
wskazanymi, w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a. W czasie przebywania na terenie Zamawiającego – bezwzględne przestrzeganie
obowiązujących u Zamawiającego przepisów, w

szczególności dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, innych zagrożeń
występujących na terenie Zamawiającego;
b. Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a. Bieżąca współpraca z Wykonawcą;
b. Przekazanie Wykonawcy niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy dokumentów,
oświadczeń, informacji i wyjaśnień, w terminach określonych przez Wykonawcę;
c. Dokonanie określonych przez niniejszą Umowę czynności związanych z odebraniem
Przedmiotu Umowy;
d. Zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 3 Realizacja Umowy
1. Miejscem dostawy urządzeń oraz prac montażowych i instalacyjnych, o których mowa w §1 pkt 2
jest siedziba Zamawiającego przy ulicy Mickiewicza 19 72-344 Rewal .
2. Prace, o których mowa w §1 pkt 2 (za wyjątkiem prac określonych w §1 pkt 2 lit. h, i , j) zostaną
zrealizowane w terminie do ……………………… (maksymalnie 14 dni od daty zawarcia umowy).
3. Koszty transportu przedmiotu Umowy do miejsca dostawy ponosi Wykonawca.
4. Dostarczenie przedmiotu Umowy do miejsca dostawy i wykonanie prac, o których mowa w ust.2
będzie potwierdzone podpisaniem przez obie Strony protokołów odbioru.
5. Wydany Zamawiającemu Przedmiot Umowy powinien być oryginalny, fabrycznie nowy,

nienoszący znamion użytkowania, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz zgodny z

6.
7.

8.

normami i wymogami przewidzianymi w przepisach prawa, w szczególności w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w niniejszej Umowie.
Ryzyko uszkodzenia i zniszczenia Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego po
stwierdzonym protokolarnie odbiorze całości Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia w protokołach odbioru niezgodności Przedmiotu Umowy z
wymaganiami określonymi w Umowie, wadliwości lub braków w dostawie, Wykonawca
zobowiązany jest odpowiednio do bezpłatnej wymiany Przedmiotu Umowy na nowy,
zgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, lub do dokonania dostawy uzupełniającej
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wymiana sprzętu lub uzupełnienie
dostawy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia w protokole odbioru niezgodności
Przedmiotu Umowy z wymaganiami określonymi w Umowie lub braków w dostawie. W
przypadku opisanym w niniejszym ustępie, Przedmiot Umowy uważa się za wykonany w
dniu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru stwierdzającego wymianę
lub uzupełnienie dostawy Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewni min. …………….. (nie mniej jak 40) godzin usługi wsparcia
technicznego świadczonego przez okres 12 miesięcy, od dnia odbioru przedmiotu
zamówienia przez Zamawiającego
§ 4 Warunki wynagrodzenia

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie …

zł (słownie).
2.

3.

Płatność dokonana będzie przelewem bankowym w terminie do 14 dni kalendarzowych w złotych
polskich na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, wystawionej na podstawie
protokołu odbioru stwierdzającego prawidłowe wykonanie umowy.
Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień obciążenia konta Zamawiającego.

§ 5 Sprawowanie nadzoru
1. Zamawiający oświadcza, że sprawowanie nadzoru nad pracami określonymi w § 1 będzie
wykonywał
a) …
b) …
2. Nadzór nad pracami ze strony Wykonawcy sprawuje: …

§ 6 Warunki gwarancji
1. Warunki gwarancji zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia osobno dla
każdego rodzaju sprzętu oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy spełnia wymagania określone przez normy i przepisy
obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniu zawarcia Umowy.
3. Na prace wykonane i odebrany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru końcowego.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w
gwarantowanym terminie 2 dni roboczych.

§ 7 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień
opóźnienia w wykonaniu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15.000,00 zł w przypadku
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15.000,00 zł w przypadku
odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
4. Strony postanawiają, że każda ze stron jest zobowiązana do naprawienia szkody również w pełnej
wysokości na zasadach ogólnych.
5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę spowodowaną działaniem siły wyższej, przez co
rozumie się wystąpienie zdarzenia zewnętrznego, niezależnego od Stron oraz niemożliwego do
przewidzenia i zapobieżenia mu. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się
wzajemnie o zaistnieniu takich okoliczności oraz do użycia wszelkich dostępnych środków aby
usunąć przeszkodę i przywrócić stan pozwalający na wykonywanie Umowy.
§8
1.
2.

Niniejsza umowa podlega udostępnieniu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września
2001r. o dostępnie do informacji publicznej.
W czasie trwania Umowy oraz przez czas nieograniczony po jej wygaśnięciu, Wykonawca i
Zamawiający zobowiązani są zapewnić poufność informacji dotyczących Stron pozyskanych przez
Wykonawcę lub Zamawiającego, ich pracowników lub podwykonawców w związku z
wykonywaniem Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej, wyrażonej pod rygorem
nieważności na piśmie, zgody Strony.
§9 Poufność

1.

2.
3.
4.

5.

6.

W związku z realizacją niniejszej umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy trybie art. 31 ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000t.j.) zwanej dalej
,,Ustawą” przetwarzanie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zbiorach znajdujących się na serwerach
Zamawiającego jest ………………………………………………………… .
Zamawiający, zgodnie z art. 31 Ustawy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych
w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej Umowy, następujące
kategorie danych osobowych/zbiory danych osobowych/:
1) imię i nazwisko,
2) adres zamieszkania,
3) adres e-mail,
4) numer telefonu,
5) PESEL
6) data urodzenia
7) stan cywilny
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z Ustawą. W szczególności
przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych wdrożyć środki zabezpieczające, o których
mowa w Ustawie oraz zobowiązuje się spełnić wymagania określone w Ustawie.
Dostęp do powierzonych Wykonawcy danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym
nadano upoważnienie wskazane w ustawie. Upoważnienie nadaje Wykonawca, który na mocy
niniejszej umowy jest właściwym Administratorem Danych Osobowych. Wykonawca zobowiązany

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

jest do przedstawienia aktualnej listy osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Zamawiającemu. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia kopii wydanych upoważnień.
W przypadku jeżeli Wykonawca w związku z realizacją Umowy będzie wykonywał część prac
za pośrednictwem podwykonawców i prace te będą związane z dostępem do powierzonych
niniejszą Umową do przetwarzania danych osobowych, to Wykonawca, zgodnie zapisami Ustawy
może tego dokonać wyłącznie po uprzednim zawarciu umowy podpowierzenia przetwarzania
danych osobowych z podwykonawcą.
Wykonawca nie może dokonać podpowierzenia bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu umowę podpowierzenia
przetwarzania danych osobowych lub fragment innej umowy, w części odnoszącej się do
podpowierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie której zamierza podpowierzyć
dane osobowe w celu akceptacji.
Za działania i zaniechania podwykonawców tzn. podmiotów, którym dane osobowe zostały
powierzone, Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne, z zastrzeżeniem
obowiązujących przepisów prawa.
W sytuacjach nadzwyczajnych (zdarzenia mogące skutkować utratą danych osobowych,
modyfikacją przez osoby nieuprawnione lub ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym), gdy
niemożliwe jest uzyskanie zgody Zamawiającego, Wykonawca może dokonać czynności
nieobjętych zgodą Zamawiającego co do zakresu i celu przetwarzania danych osobowych,
wyłącznie na potrzeby zachowania bezpieczeństwa danych osobowych. O podjętych czynnościach
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym powierzonych
do przetwarzania danych osobowych, a także o wszelkich planowanych lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
W przypadku, gdy Zamawiający zamierza uczestniczyć w postępowaniach, kontrolach i
inspekcjach, o których mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić
uczestnictwo w takich działaniach.
Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do wzajemnego wsparcia w prowadzeniu
dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, poprzez udzielanie
sobie odpowiednich informacji na wniosek danej strony.
Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy, gdy
Wykonawca:
1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową,
2) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Zamawiającego,
3) nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca, w przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy niezwłocznie, ale nie później niż w
terminie do 7 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszelkie dane osobowe,
których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników
elektronicznych pozostających w jego dyspozycji.
§ 10 Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach:
1) Zmiana albo rezygnacja z Wykonawcy/Podwykonawcy zgodnie z ofertą Wykonawcy, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że

Wykonawca wskaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, czy osoba na której zasoby wykonawca powoływał się
w trakcie prowadzonego postępowania (zmiana niewymagająca sporządzenia aneksu,
dokonywana na wniosek Wykonawcy w sytuacji gdy realizacja zamówienia przy udziale
tego Wykonawcy/Podwykonawcy (podwykonawcy) będzie niemożliwa (np. śmierć,
choroba lub brak woli do wykonywania określonych czynności).
2) zmiana polegająca na:
a) dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu) podwykonawcy, który
nie został wskazany w ofercie;
b) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia
(zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia,
- po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (zmiana niewymagająca sporządzania
aneksu),
3) Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych
Umowy, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w
szczególności usprawniających realizację zamówienia. W takiej sytuacji, Strony
wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe
brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów,
zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym
zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia
realizacji przedmiotu umowy.
4) W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
5) Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony
muszą wyrazić zgodę na zawarcie aneksu).
§ 11 Odstąpienie od umowy.
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne lub
zabezpieczające, którego charakter (w szczególności wysokość egzekwowanego
lub zabezpieczanego roszczenia) zagraża wykonaniu umowy – odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
c) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni licząc od
dnia doręczenia Wykonawcy wezwania,
d) w sytuacji, gdy Wykonawca wielokrotnie rażąco uchyla się od wykonywania
zakresu umowy lub wykonuje ją w sposób nienależyty i sytuacje te są potwierdzone
właściwymi protokołami z kontroli, Zamawiający po udzieleniu Wykonawcy
dodatkowego, 7 dniowego terminu, może od umowy odstąpić w terminie 30 dni
od upływu ww. terminu. W takim przypadku Zamawiający nie traci prawa do
żądania zapłaty kar umownych.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni jeżeli:
a) Zamawiający zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres co najmniej 3 m-ce, mimo
pisemnej informacji o istnieniu zaległości,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec
Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 12 Postanowienia końcowe
1.

2.
3.

4.
5.

Strony oświadczają, że ewentualne spory, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej Umowy będą
rozstrzygane w sposób ugodowy. Jeśli zakończenie sporu w powyższy sposób okaże się
niemożliwe, Strony poddadzą wszelkie spory pod rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego lub Sądu
Okręgowego właściwego dla wartości przedmiotu sporu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
o zobowiązaniach umownych i umowie zlecenia.
Wykonawca może posługiwać się osobami trzecimi przy wykonywaniu niniejszej Umowy. Za
działania lub zaniechania ewentualnych podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność
jak za swoje własne działania lub zaniechania.
Wszelkie ewentualne zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 egz., po 1 egz. dla każdej ze Stron.
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WYKONAWCA

…………………………………………………………….
ZAMAWIAJĄCY

