
 

UMOWA 

zawarta w Szczecinku w dniu ……. r. pomiędzy Miastem Szczecinek, plac Wolności 13, 

78-400 Szczecinek, NIP: 673-00-10-209 - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  

ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora MOPS – Martę Niewczas przy udziale Głównego Księgowego MOPS – 

Małgorzaty Kołomyckiej, 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. zwaną/-ym w dalszej części umowy „Dostawcą” 

reprezentowaną/-nym przez ………………… o następującej treści: 

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) niniejsza umowa nie podlega przepisom ww. ustawy. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup od Dostawcy: 

1) 6 komputerów stacjonarnych All in One z UPS i pakietami biurowymi,  

2) 2 szt. drukarek laserowych jednofunkcyjnych,  

3) 2 szt. notebooków z pakietami biurowymi, 

4) 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego; 

których szczegółowe parametry zostały określone w specyfikacji technicznej, stanowiącej 

załączniki do niniejszej umowy, będących integralną jej częścią. 

2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia przedmiotu 

umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 18 grudnia 2020 r.. 

3. Dostawca w ramach niniejszej umowy oświadcza, że: 

1) jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu 

umowy; 

2) dostarczony sprzęt komputerowy i peryferyjny oraz oprogramowanie są właściwej 

jakości, fabrycznie nowe i mogą być używane bez naruszenia praw własności 

intelektualnej osób trzecich, stosownie do przepisów ustawy o prawach autorskich 

i prawach pokrewnych; 

3) oferowany sprzęt komputerowy i peryferyjny posiada obowiązujące oraz aktualne 

certyfikaty, normy jakościowe i deklaracje. 

 

§ 2 

1. Dostawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do: 

1) dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia sprzętu komputerowego i peryferyjnego 

oraz pakietów biurowych; 

2) przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji 

dostarczonego sprzętu w języku polskim; 

3) przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji dostarczonego sprzętu 

komputerowego i peryferyjnego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od 

uruchomienia sprzętu i zainstalowania oprogramowania. 

2. Dostawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wprowadzenie do obrotu 

oprogramowania zainstalowanego na zakupionych komputerach oraz za korzystanie przez 

Zamawiającego w ramach zwykłego użytkowania ze wszelkiego oprogramowania, 

dostarczonego wraz z zakupionym sprzętem. 

3. Dostawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy protokołami odbioru technicznego 

zainstalowanego sprzętu oraz wyda dokument potwierdzający parametry techniczne 

dostarczonego przedmiotu umowy.  

 



 

§ 3 

1. Strony ustalają cenę umowną za dostarczenie przedmiotu umowy na kwotę ………….. zł 

brutto (słownie: …………………… złotych 00/
100). 

2. Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z dostarczeniem 

przedmiotu umowy Zamawiającemu, instalacją, konfiguracją, montażem, przeszkoleniem 

w zakresie obsługi oraz kosztami transportu. 

3. Zapłata za dostawę sprzętu, o którym mowa w § 1 ust. 1 nastąpi po jego dostarczeniu 

i odbiorze przez Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury przez Dostawcę, przelewem na konto wskazane na fakturze. 

4. Dostawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, która 

będzie wystawiona w jego imieniu jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. 

zm.) prowadzony jest rachunek VAT.      

5. Jeżeli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Dostawcę, o którym mowa w ust. 

4 jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.) prowadzony jest rachunek 

VAT to Zamawiający oświadcza, że płatność za fakturę zrealizuje z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się 

za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 3.  

6. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT rozumie się fakturę zawierającą następujące 

oznaczenie Zamawiającego: 

Nabywca:  

Miasto Szczecinek, plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, NIP: 673 00 10 209 

Odbiorca/Płatnik:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek  

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach za wyjątkiem 

wystąpienia siły wyższej lub okoliczności związanych z COVID-19 mających wpływ na 

wykonanie umowy: 

1) Dostawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

a) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 850,00 zł (słownie: 

osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego 

terminu dostawy, 

b) za odstąpienie od umowy przez Dostawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Dostawca, w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 

złotych 00/100), niezależnie od kar umownych z tytułu opóźnienia.  

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Dostawcy kary umownej za odstąpienie 

od umowy przez Zamawiającego lub Dostawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego 

mu wynagrodzenia. 

5. Strony umowy zgodnie z art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1842) zobowiązane są do wzajemnego informowania się  

o  wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 

przedmiotowej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 



6. Strona umowy powołująca się na tę okoliczność zobowiązana jest do potwierdzenia takiego 

zdarzenia w formie oświadczeń lub dokumentów oraz wskazania ich wpływu na wykonanie 

tej umowy. 

7. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,  

o których mowa w § 4 ust. 5 ww. umowy mogą wpłynąć na należyte wykonanie 

postanowień niniejszej umowy to Zamawiający, w uzgodnieniu z Dostawcą może dokonać 

zmiany umowy. Jeżeli jednak z przedstawionych dokumentów wynika, że ten wpływ jest 

możliwy w przyszłości to Zamawiający może odmówić wprowadzenia zmian do umowy. 

8. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność odstąpienia od realizacji 

umowy z przyczyn niezależnych od Dostawcy i Zamawiającego wynikających ze zdarzeń 

noszących cechy siły wyższej, Strony zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania 

o tym fakcie oraz ustalenia innego dogodnego dla obu stron terminu realizacji umowy, bądź 

rozwiązania umowy za porozumieniem stron w przypadku braku możliwości ustalenia 

dogodnego terminu.  

 

§ 5 

1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy: 24 

miesiące na komputery i UPS oraz 12 miesięcy na drukarki laserowe i urządzenie 

wielofunkcyjne. Bieg terminu gwarancji liczony będzie od dnia protokolarnego jego 

odbioru. Dokumenty gwarancyjne dostarczone zostaną wraz z towarem.  

2. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania 

przedmiotu umowy (uszkodzenia mechaniczne, elektryczne). 

3. Dostawca jest zobowiązany do stałego nadzoru nad poprawnym funkcjonowaniem 

dostarczonego przedmiotu umowy przez okres gwarancji. 

4. W przypadku wystąpienia awarii przedmiotu umowy Dostawca jest zobowiązany do reakcji 

w przeciągu 24-godzin od chwili zgłoszenia awarii oraz do jej usunięcia w siedzibie 

Zamawiającego lub Dostawcy na swój koszt w terminie 5 dni, licząc od momentu 

zgłoszenia usterki. 

5. W przypadku niewykonania napraw gwarancyjnych w terminie określonym w ust. 4, 

Dostawca zobowiązuje się na czas naprawy dostarczyć nieodpłatnie sprzęt zastępczy 

o porównywalnych parametrach. W przypadku nie wywiązania się z powyższego 

zobowiązania, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 850,00 zł 

(słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, a okres gwarancji 

ulega przedłużeniu o liczbę dni postoju sprzętu. 

6. Opóźnienia ponad 5 dni w wykonaniu naprawy gwarancyjnej upoważnia Zamawiającego 

do zastępczego zlecenia wykonania naprawy na koszt Dostawcy. 

7. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania trzeciej naprawy gwarancyjnej, 

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamiast wadliwego nowy sprzęt, o podobnym 

poziomie technicznym i jakości jak sprzęt dostarczony na podstawie niniejszej umowy. 

 

§ 6 

1. Zamawiający realizując obowiązek informacyjny określony w 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 

(dalej: RODO) informuje: 

a) Administratorem danych osobowych Dostawcy jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej z siedzibą przy ul. Wiejskiej 4, 78-400 Szczecinek, tel. 94 37 280 00, adres 

email: sekretariat@mops.szczecinek.pl; 

b) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 

w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

telefonicznie, adres email: inspektorochronydanych@mops.szczecinek.pl, numer tel. 94 

37 280 36. 



c) Dane osobowe Dostawcy mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których 

Zamawiający realizuje postanowienia umowy, w tym podmiotom utrzymującym 

infrastrukturę IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz prawne. Dane 

osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do 

przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.  

d) Dostawca posiada: 

⎯ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Dostawcy.      

⎯ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych.  

⎯ 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 ograniczenia przetwarzania nie ma  

            zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia  

            korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby     

            fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii  

            Europejskiej lub państwa członkowskiego, 

⎯ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Dostawca uzna, że przetwarzanie danych  

osobowych dotyczących Dostawcy narusza przepisy RODO, 

e) Dostawcy 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 przetwarzania danych osobowych Dostawcy 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

f) Dane osobowe Dostawcy będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej 

zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu 

roszczeń,  

g) Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi 

zawarcie umowy. 

2. W celu wykonania obowiązków wynikających z umowy każda ze Stron będzie przetwarzać 

dane osobowe osób reprezentujących drugą Stronę przy wykonywaniu umowy (imię, 

nazwisko, adres e-mail, nr telefonu). Każda ze Stron jest administratorem danych 

osobowych osób reprezentujących drugą Stronę przekazanych w związku z realizacją 

umowy. Podstawą przetwarzania danych przez Zamawiającego jest art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO. Podstawą przetwarzania danych przez Dostawcę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO a 

także możliwe jest przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO. 

3. Zamawiający w związku z udostępnieniem Dostawcy danych osób zaangażowanych              

w realizację umowy zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego,  

o którym mowa w art. 13 i 14 RODO. Obowiązek informacyjny powinien zostać 

wypełniony wobec wszystkich osób zaangażowanych przez Zamawiającego w realizację 

umowy i powinien polegać co najmniej na przedstawieniu treści klauzuli informacyjnej. 

 

§ 7 

Dostawca zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego do zapewnienia nieodpłatnego 

doradztwa technicznego w zakresie objętym niniejszą umową. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 9 



W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 10 

Sprawy sporne wynikłe na tle niniejszej umowy, których nie będzie można rozstrzygnąć 

polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 11 

Integralną częścią umowy jest oferta cenowa Dostawcy na zakup i dostawę sprzętu 

komputerowego i peryferyjnego dla MOPS. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

DOSTAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY        

 

 

 

 


