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Załącznik nr 2 
Do zapytania ofertowego 

Dostawa 6 szt. komputerów przenośnych z programu „Aktywna tablica 2020”. 
 z dnia 27.11.2020 

 
UMOWA 

na dostawę sprzętu komputerowego 
w ramach realizacji projektu „Aktywna tablica 2020” 

 
 
zawarta w Warszawie, w dniu ……………………. pomiędzy: 
Gminą – Miastem Płock, z siedzibą pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 
7743135712, reprezentowaną przez Katarzynę Fabiszewską Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 6 z siedzibą 09-402 Płock, ul. 1 Maja 11, działającą na podstawie 
Upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka nr 3396/2013 z dnia 31 lipca 2013 r., 
zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 
 
a 
………………………....................................................................................................., 
z siedzibą w ………..……………………………………………………………………….. 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą/zarejestrowanym w: 
…………………………………………………………………………………………………. 
pod numerem: 
KRS 
NIP 
REGON 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………...… 
zwanym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”, o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku zapytania ofertowego 

przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności dotyczącego dostawy 6 
szt. komputerów przenośnych z programu „Aktywna tablica 2020” 

2. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa sześciu komputerów przenośnych, 
spełniającego warunki techniczne określone w Zapytaniu Ofertowym z dnia 
24.12.2020r i w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej 
Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, 
pełnowartościowy i wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami i 
standardami. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w 
zakresie objętym przedmiotem Umowy oraz posiada odpowiednie kompetencje i 
zasoby konieczne do realizacji przedmiotowej Umowy. 
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§ 2 
Termin i miejsce realizacji 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt do dnia ……………….. do 

siedziby Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku,  przy ul. 1 Maja 11. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) Dostarczenia produktów będących przedmiotem umowy zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do miejsca, o którym mowa w ust. 1, we własnym zakresie i 
na swój koszt, w godzinach od 8:00 do 15:00. 

2) Dostarczenia sprzętu wraz z sporządzonymi w języku polskim: kartami 
gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi oraz innymi dokumentami niezbędnymi 
do przejęcia sprzętu do używania oraz wszystkimi akcesoriami stanowiącymi 
komplet sprzedażowy; 

3) Zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie 
dostawy sprzętu, nie później niż na 1 dzień przed tym terminem. 

 
§ 3 

Wykonanie umowy 
 
1. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień, w którym 

podpisany zostanie przez obie strony Umowy protokół zdawczo – odbiorczy 
sprzętu zawierający dane Wykonawcy, dane Zamawiającego, przedmiot Umowy, 
datę odbioru i czytelny podpis Wykonawcy wraz z pieczątką. 

2. Prawo własności sprzętu, o którym mowa w § 1 przechodzi na Zamawiającego z 
dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1. 

3. Zamawiający odmówi odbioru części lub całości sprzętu, sporządzając protokół 
zawierający przyczyny odmowy odbioru (protokół rozbieżności) w przypadku 
stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest: 
a) niezgodny z opisem zawartym w Zapytaniu Ofertowym z dnia 27.11.2020r i 

Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy lub jest 
niekompletny, 

b) posiada ślady użytkowania lub zewnętrznego uszkodzenia, 
4. Zamawiający wyznaczy termin dostawy sprzętu fabrycznie nowego, wolnego od 

wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 
 

§ 4 
Obowiązki Stron 

 
1. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy osobom trzecim. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji 

umowy, a w szczególności udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień i 
informacji dotyczących przedmiotu Umowy na każde żądanie Zamawiającego lub 
osoby wskazanej przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych informacji do 
zrealizowania dostawy. 
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§ 5 
Wynagrodzenie 

 
1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje 

się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto: 17.500,00 zł (słownie 
złotych: Siedemnaście tysięcy pięćset), czyli łącznie z podatkiem VAT według 
stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

2. Wartość Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie 
koszty, opłaty i podatki związane z dostawą przedmiotu umowy do 
Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie o którym mowa powyżej będzie płatne „z dołu”, w terminie 14 
(czternastu) dni od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, dotyczącej wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze 
VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 
poleceniem zapłaty kwoty wskazanej w danej fakturze VAT. 

5. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu 
Skarbowego otrzymał NIP 701-095-36-27 , REGON 384802874 

6. Źródło finansowania Zamawiającego: Dział 801, Rozdział 80101, Zadanie 
01/SP006, paragraf 4240. 

7. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w 
tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 5 ust. 
8 3 umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we 
wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla 
którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 
Bankowe (Dz. U. 2019, poz. 2357 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT 
oraz ze rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 
96 b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020r. 
poz. 106 ze zm.) tzw. białej liście podatników VAT. 

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na 
fakturze nie spełnia wymogów określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu 
Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie 
spełniał warunki określone w ust.8. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się 
prawa do żądania odsetek za opóźnienie płatności za okres od pierwszego dnia 
po upływie terminu płatności wskazanego w § 5 ust. 8 3 do 7-go dnia od daty 
powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z 
ust.8. 

10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione 
przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w 
ust.8 oraz ust.9 okażą się niezgodne z prawdą. 

11. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia 
nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej 
oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w 
szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowanych przez organy 
administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie 
wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu 
Umowy. 
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12. Faktura zostanie wystawiona według następujących danych: 
Sprzedawca: 
  GMINA-MIASTO PŁOCK 
 Pl. Stary Rynek 1 
 09-400 Płock  
 NIP: 7743135712 

Odbiorca:    
Szkoła Podstawowej nr 6.  
09-402 Płock,  
ul. 1 Maja 11 

 
§ 6 

Warunki dodatkowe 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt będący przedmiotem 
umowy na okres ……………. miesięcy. 

2. W przypadku, gdy w trakcie odbioru przedmiotu Umowy stwierdzone zostaną 
wady, Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres jak w 
ust. 1 liczony od dnia usunięcia wad. 

3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 
usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia pisemnego bądź faksem 
lub mailem. 

4. Wykonawca w ramach gwarancji jakości zobowiązuje się dokonywać 
bezpłatnych napraw przedmiotu Umowy lub wymienić elementy wadliwe na nowe 
wolne od wad w wypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych wskutek złego 
wykonawstwa robót, zastosowania złej jakości materiałów lub wad ukrytych. 

 
§ 7 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
z tytułu: 
a) Opóźnienia a w wykonaniu umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 
b) Opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w 

§ 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 
c) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

szczególności z powodu opóźnienia w wykonaniu umowy przekraczającego 
7 dni - w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. 

2. Kary umowne z tytułu opóźnienia i odstąpienia podlegają łączeniu. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia.  
4. W razie wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość kar umownych 

Zamawiający może domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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§ 8 
Obowiązywanie Umowy 

 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron. 
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w formie pisemnej, z 

zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w trybie 

natychmiastowym, w przypadku nieterminowego wykonania dostaw lub 
niedotrzymania innych postanowień Umowy. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie 

na piśmie w formie obustronnie uzgodnionych i podpisanych aneksów, pod 
rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie ewentualne spory między stronami, wynikające z niniejszej umowy, 
powinny być rozwiązane bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami. 
W przypadku niepowodzenia negocjacji, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony wyznaczają osoby do kontaktu w zakresie prac objętych przedmiotem 
Umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: Bogdan Siemiński 
2) ze strony Wykonawcy: …………………………….. 

5. Zmiana osób, o  których mowa w ust. 4 nie wymaga zmiany umowy i może być 
dokonana za pisemnym powiadomieniem drugiej strony. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

7. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Umowy. 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 
Do umowy związanej 

Z zapytaniem ofertowym 
„Dostawa 6 szt. komputerów przenośnych z programu „Aktywna tablica 2020”. 

 z dnia 27.11.2020 
 

 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 w 

Płocku z ul. 1 Maja 11 , 09-400   tel : 24 262 40 15 
 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 6 w Płocku 

jest możliwy pod adresem e-mail: elzbieta.wituska@zjoplock.pl 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i 
realizacją umowy.  

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;   

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie 
do art. 22 RODO; 

 Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących oraz kopii tych danych; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO; 
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 nie przysługuje Pani/Panu: 
− 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 Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** 

Wyjaśnienie: 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. 


