Załącznik nr 3 - Projektumowy
PROJEKT UMOWAnr
zawarta w dniu

pomiędzy:
GMINĄBOBROWNIKI, ul. Gminna 8, 42-583 Bobowniki, NIP625-244-64-77
reprezentowanąprzez:

Małgorzatę Bednarek - Wójta Gminy
zwanądalej "Zamawiającym"

reprezentowanym przez:

zwanym dalej "Wykonawcą".

§1
Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego na podstawie udzielenia zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, ogłoszonego w Biuletynie Informacji
Publicznej w dniu .............................. r., Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
przedmiot umowy, tj. : "Zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja serwera, przełączników sieciowych,
urządzeniaAPdla Wi-Fiwrazz oprogramowaniem"narzeczGminyBobrowniki.
§2
l. Wykonawca zobowiązujesię do dostarczenia i przeprowadzeniu instalacji i konfiguracji przedmiotu
umowy o parametrach technicznych określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (Żal. nr l do
Umowy) oraz zgodnie ze złożonym Formularzem ofertowym (Zał. nr 2 do Umowy).
2. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają do .......... dni od dnia zawarcia umowy.

3. Wykonawcazobowiązanyjest zawiadomićZamawiającegoo tenninie dostawy urządzeńwskazanych
w Specyfikacjidostawyz ........... dniowymwyprzedzeniem.
4. Wszystkiewymaganeprzez Zamawiającegozałączniki załączone do oferty złożonej przezWykonawcę
w postępowamu prowadzonym w oparciu o rozeznanie rynku - sątakże integralną częściąniniejszej Umowy.

oznaczenie postępowania:

§3
l. Przedmiot umowy zostanie dostarczony transportem Wykonawcy oraz wniesiony na jego koszt i ryzyko
do siedziby Zamawiającego.
2. Do chwili przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu bezusterkowym protokołem odbioru,

wszelkieryzykozwiązanez jego przypadkowąutratąbądźuszkodzeniemobciążaWykonawcę.
l.

§4
Łączna wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty

zł brutto (słownie:................................................ złotych).
2. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany obustromiie bezusterkowy protokół odbioru
przedmiotuzamówienia.
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3. Wynagrodzenie określone w ust. l powyżej, będzie płatne przelewem, na konto bankowe
Wykonawcy ............................................................................................ w terminie
do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,
a w przypadku e-faktury przesłanej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy
pomocy poniższych danych:
Rodzaj adres PEF/ Typ numem PEPPOL:NIP
Numer adresu PEF / Numer PEPPOL:

Wykonawcajest zobligowanywpisaćnumer umowy na e-fakturze.
4. Terminem zapłaty jest dataobciążeniarachunkubankowegoZamawiającego.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytebiości wynikającej z niniejszej umowy na
osobę trzecią w rozumieniu art. 509 k. c., jak również na ustanowienie zastawu na tej wierzytelności
na zabezpieczenie.
6. Wykonawca oświadcza, że:
a) nie zalega w uiszczaniu świadczeń publicznoprawnych, w szczególności nie zalega w zapłacie
podatku VAT;
b) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy wyłącznie
przelewem nawskazanyrachunekbankowy;

c) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzeniawynikającego z umowy metodą
podzielonej płatności (MPP);
d) zobowiązuje się do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego w tzw.
Białej księdze podatników VAT (elektroniczny wykaz podatników VAT prowadzony przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej również: Wykaz);
e) wyraża zgodę na zapłatę wynagrodzeniana rachunek bankowy wybrany przez Zamawiającego

spośród rachunkówbankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy rachunek bankowy
wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zapłaty na rachunek bankowy
wskazany w fakturze jest niemożliwa do realizacji metodą podzielonej płatności (zwrot środków na
rachunekgminy).
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedziahiości za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia (tj.
Wykonawcy nie będąprzysługiwały żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty) w
przypadku wskazania na fakturze przez kontrahenta rachunku bankowego innego niż

zamieszczonego w Wykazie, lub przy użyciu którego zapłata wynagrodzeniajest niemożliwa do
realizacji metodą podzielonej płatności (rachunek do którego nie utworzono rachunku VAT); o
braku możliwości realizacji płatności metodą podzielonej płatności Zamawiający zawiadamia
Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak, niż w tenninie 7 dni od dnia stwierdzenia tej
okoliczności. W terminie nie dhiższym niż 30 dni Zamawiający uprawniony jest do realizacji
zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności aa rachunek bankovt'y wybrany przez
Zamawiającego spośród rachunków bankowych Wykonawcy widniejących w okazie, o ile

Wykonawca nie skoryguje faktury VAT poprzez wskazanie na faktorze rachunku bankowego
widniejącego w Wykazie zdatnego do realizacji zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej
płatności. Temiin płatności prawidłowo wystawionej faktury korygującej wynosi 7 dni.

§5
l. Urządzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy będąposiadały gwarancje zgodne
z warunkamiokreślonymi w Opisieprzedmiohizamówienia(Zał. nr l).
2. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy wymagane dokumenty gwarancyjne.

3. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie całości przedmiotu umowy,
licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbiom przedmiotu umowy, za wyjątkiem
urządzeń, na które obowiązuje gwarancja producenta. Okres gwarancji producenta na poszczególne
urządzeniarozpoczniesięod dniapodpisaniabezusterkowegoprotokohi odbioruprzedmiotuumowy.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji zawartymi w kartach gwarancyjnych a
zapisami umowy, wiążą postanowlema umowy.

5. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca.
6. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji urządzeńoraz oprogramowania usterki
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i wady oraz uszkodzenia powstałe podczas ich poprawnego użytkowania, zgodnego z wymaganiami
określonymi przez producenta.

7. Czas naprawy poszczególnych urządzeń jest wyłączony z okresu gwarancyjnego. Czas trwania
gwarancji każdego urządzeniabędzieautomatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. Wykonawca
jest zobowiązanydo zrealizowanianaprawy gwarancyjnej w terminie do 21 dni od dnia pisemnego
zgłoszenia usterki i zakwalifikowania jej jako gwarancyjnej. Na czas naprawy gwarancyjnej urządzenia
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić rozwiązanie zastępcze gwarantujące dalsze, poprawne
działanie całości przedmiotu umowy do czas powrotu urządzenia z naprawy gwarancyjnej i jego
ponownej instalacji przez Wykonawcę.
8. W okresie gwarancji wskazaniem w ust. 3, Wykonawca zapewni w dni robocze, od poniedziałku do

piątku, w godz. 7-16, z wyłączeniem dni ustawowo wohiych od pracy, udzielanie konsultacji
telefonicznych,udzielaniekonsultacjizapomocąsystemu zdalnej pomocy(np. TeamYiewer),usuwanie
ustere^łędów w działaniu przedmiotu umowy, przy czym czas reakcji na zgłoszoną usterkę^łąd nie
może przekroczyć l dnia roboczego od momentu pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiającego. Jeśli Wykonawca nie potrafi udzielić skutecznej pomocy telefonicznej/zdalnej

zobowiązanyjest do udzielenia pomocy w miejscu instalacji przedmiotu umowy najpóźniej w ciągu
2 dniroboczychodmomentupisemnegopowiadomieniaWykonawcyprzezZamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia konsultacji innej firmie na koszt Wykonawcy, jeśli ten
będzie sięuchylał od realizacji wyżej opisanych dzicdań.

§6
l. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci kary
umowne, które będąnaliczane w następujących prz}7padkach i wysokościach:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia bmtto
wynikającego z § 4 ust. l umowy za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20 %
wynagrodzenia bmtto określonego w niniejszej umowie,

c) za przekroczenie ustalonego terminu naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
brutto wynikającego z § 4 ust. l umowy za każdy dzieńzwłoki
2. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania
przewyższającegowysokośćkar umownych.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

uzupełniającego

a) wystawiania faktur VAT w sposób niezgodny z postanowieniami ustawy o VAT, w szczególności
w przypadku braku obowiązkowegooznaczema zapłaty metodą podzielonej płatności - w wysokości
500, 00 zł;
b) zapłaty przez Spółkę podatku VAT (na zasadzie solidarnej odpowiedzialności) wynikającego
z wystawionej przez kontrahenta faktury VAT niezgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności
poprzez wskazanie niewłaściwego rachunku bankowego w wysokości dwukrotności wartości podatku
VAT (obok prawa do zwrotu wartości podatku VAT).

5. Niezależnie od kar umownych zastrzeżonychw umowie, jeżeli nie pokryją one poniesionych szkód,
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody

§7
Strony postanawiają, że uprawmonymi do reprezentowama stron i odpowiedzialnymi za realizację
przedmiotuumowy są:
- z ramienia Zamawiającego:

- z ramienia Wykonawcy:
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§8
l. Strony zobowiązująsię do zachowaniaw tajemnicy wszelkich informacji jakie powzięły, bądź mogły
powziąć w związku z realizacją niniejszej umowy, a w szczególności takie, które mogą stanowić
tajemnicę którejkolwiek z nich.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą misty zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywanebędąna piśmie w fonnie aneksu pod
rygorem nieważności.

4. Ewentualnesporywynikłe międzystronami związanez realizacjąumowy rozstrzygnie SądPowszechny
właściwy miejscowo wedhig siedziby Zamawiającego.

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
§10

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związkuz przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepł;rwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AYE (ogólne

rozporządzenieo ochroniedanych)(Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. l), dalej "RODO",mformuję, że:
l.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Bobrowniki reprezentowana przez Wójta
Gminy, adres siedziby; ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
-> pod adresem poczty elektronicznej: iod bobrowniki. l;
-+ pisemnie na adres siedziby Administratora;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO w celu związanym

z wyboremwykonawcydla zadaniapn.: "Zakup,dostawa,instalacjai konfiguracjaserwera,przełączników
sieciowych, urządzenia AP dla Wi-Fi wraz z oprogramowaniem" - oznaczenie postępowania:
- prowadzonym w oparciu o rozeznanie rynku.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokiunentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówieńpubUcznych (Dz. U. 2019 póz. 2019), dalej "ustawa Pzp".
5. Pani/Pana dane osobowe będąprzechowywane, zgodnie z art. 78 ust. l ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakończeniapostępowaniao udzielenie zamówienia,a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywaniaobejmuje cały czastrwaniaumowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udzi^em w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowaniedo art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:

napodstawieart. 15 RODOprawodostępudo danychosobowychPani/Panadotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

-

napodstawieart. 18RODOprawożądaniaodadministratoraograniczeniaprzetwarzaniadanych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
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-

prawodowniesieniaskargido PrezesaUrzęduOchronyDanychOsobowych,gdyuznaPani/Pan,że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących namsza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

-

w związkuz art. 17ust. 3 lit. b, d lub e RODOprawodo usunięciadanychosobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-

napodstawieart. 21 RODOprawosprzeciwu,wobecprzetwarzaniadanychosobowych,gdyż
podstawąprawnąprzetwarzaniaPani/Panadanychosobowychjest art. 6 ust. l lit. c RODO.

Załączniki:

Zał. nr l - Opisprzedmiotuzamówienia(załącznik do zaproszeniado składania ofert)
Żal. nr 2 - Formularz ofertowy (załącznik do zaproszenia do składania ofert)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

* Wyjaśnienie:skorzystaniez prawa do sprostowanianie możeskutkowaćzmianąwynikupostępowaniao udzieleniezamówieniapublicznegoani
zmiant;postanowieńumowyw zakresieniezgodnymz ustawąPzporazniemożenaruszaćintegralnościprotokołu orazjegozałączników.
** Vfyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w ce?u zapewnienia korzystania ze
środkówochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagina ważnewzględyinteresupublicznego Unii
Europejskiej lub państwaczłonkowskiego.
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