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UMOWA NR _______________ 

zawarta w dniu ___________________ r. 

pomiędzy: 

Miastem Opole, Rynek 1A, 45-015 Opole, NIP 7543009977, reprezentowanym przez Prezydenta 

Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, w imieniu którego działa Maryla Strzała Dyrektor 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu, 

ul. J. Lelewela 9, 45-856 Opole, NIP 7543156282, REGON 367515441 na podstawie pełnomocnictw 

udzielonych przez Prezydenta Miasta Opola nr OŚ-K.077.107.2021 z dnia 24.08.2021 r. 

oraz OŚ-K.077.128.2021 z dnia 24.08.2021 r. 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

__________________________________________________________________________________ 

(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, nazwa organu 

rejestrującego oraz numer KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy, 

ewentualnie inne dane identyfikujące kontrahenta) 

reprezentowaną/reprezentowanym* przez: 

_________________________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą, 

zaś wspólnie dalej zwanych „stronami” 

w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia dla Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu w ramach programu Laboratoria 

Przyszłości prowadzonym zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o wartości 

szacunkowej nie przekraczającej lub równej kwocie 130 000 złotych stosowanym w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu została zawarta umowa o następującej 

treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie przedmiotu umowy, którym 

jest zakup i dostawa wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Opolu w ramach programu Laboratoria Przyszłości - w Części 

nr ___________, zgodnie z załącznikiem nr __________ do niniejszej umowy. 

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca również dostarczy, uruchomi i przetestuje urządzenia 

objęte niniejszą umową, a także przeszkoli personel Zamawiającego z zakresu obsługi sprzętu 

w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy, na warunkach wynikających z niniejszej umowy oraz 

zapytania ofertowego (w tym w opisie przedmiotu zamówienia). 

3. Informacje dotyczące przedmiotu umowy zawarte w zapytaniu ofertowym oraz w dokumentach 

załączonych do niego uważa się za wiążące. Wchodzące w skład dokumentacji dokumenty należy 

traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. 

4. Wykonawca dostarczy, rozładuje, wniesie i uruchomi (przez wykwalifikowany personel) przedmiot 

umowy w siedzibie Zamawiającego, to jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Opolu, ul. J. Lelewela 9, 45-856 Opole, w miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko, z zastrzeżeniem, że czynności te odbywać się będą w dni 

robocze, w obecności i pod nadzorem pracowników Zamawiającego. Szczegółowe zasady dostawy 

określono w § 5 niniejszej umowy. 
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§ 2  

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: do _______ dni kalendarzowych 

(wskazane w ofercie) od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 3  

Wynagrodzenie za przedmiot umowy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne 

z ofertą Wykonawcy, w wysokości: _______________________ brutto (słownie: 

______________________________ złotych), w tym podatek VAT według stawki obowiązującej 

w dniu wystawienia faktury. 

2. Do wynagrodzenia określonego ust. 1 ma zastosowanie art. 632 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) zwanej dalej „k.c.”. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze przedmiotu umowy na podstawie faktury, którą 

Wykonawca wystawi na:  

Nabywca:  

MIASTO OPOLE, 

ul, RYNEK 1A  

45-015 OPOLE,  

NIP 754-300-99-77;  

Odbiorca:  

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

ul. J. LELEWELA 9 

45-856 OPOLE  

4. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie końcowy protokół odbioru dostawy. 

5. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w trybie 

podzielonej płatności wynikającej z przepisów o podatku od towarów i usług. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane  

z realizacją przedmiotu umowy, w tym również koszty transportu oraz inne, które nie zostały ujęte 

w niniejszej umowie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na fakturze rachunku bankowego, który posiada 

powiązany z nim wydzielony rachunek VAT. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego 

rachunku niż wymagany, opóźnienie w zapłacie będzie skutkiem naruszenia przez Wykonawcę 

postanowień umowy. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienie w zapłacie za wykonany 

przedmiot umowy spowodowane wskazaniem przez Wykonawcę niewłaściwego rachunku 

bankowego. 

8. Jako dzień zapłaty, Strony umowy ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Zamawiający wskazuje, że identyfikatorem Zamawiającego jako adresata ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych na platformie e-fakturowania w rozumieniu ustawy o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym jest NIP 754 315 62 82. 

10. Przedmiot umowy może spełniać przesłanki określone w art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) - może 

zostać objęty stawką podatku od towarów i usług w wysokości zero [ 0 ] procent [ % ]. Objęcie 

przedmiotu umowy stawką podatku od towarów i usług w wysokości zero [ 0 ] procent [ % ] jest 

zdarzeniem przyszłym, fakultatywnym, niezależnym od Zamawiającego (zachodzącym po 

realizacji przedmiotu umowy).  
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11. Wykaz towarów, które mogą zostać objęte stawką podatku od towarów i usług w wysokości zero 

[ 0 ] procent [ % ], zgodnie z w art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług: 
 

Poz. Nazwa towaru 

1 Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych 

2 Drukarki 

3 Skanery 

4 Urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących) 

5 Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i 

modemy) 
 

12. O objęcie przedmiotu umowy stawką podatku od towarów i usług w wysokości zero [ 0 ] procent 

[ % ] Zamawiający wystąpi po zawarciu umowy na realizację przedmiotu umowy.  

13. W związku z § 3 ust. 10 umowy cena wskazana przez Wykonawcę na fakturze musi 

uwzględnić podatek VAT według obowiązującej Wykonawcę stawki - zgodnie z ustawą z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 

14. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 10 umowy, wynagrodzenie należne Wykonawcy, 

określone na fakturze (o której mowa w § 3 ust. 3 umowy, a tym samym w § 3 ust. 13 umowy) za 

wykonanie przedmiotu umowy, który może zostać objęty stawką podatku od towarów i usług w 

wysokości zero [ 0 ] procent [ % ] płatne będzie w transzach: 

1) pierwsza [ 1 ] transza w wysokości wartości netto, płatna w terminie do trzydziestu [ 30 ] 

dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych 

dokumentów przez Zamawiającego; 

2) druga [ 2 ] transza w wysokości wartości podatku od towarów i usług – płatna w terminie 

do trzydziestu [ 30 ] dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji (stosownego 

zaświadczenia), że przedmiot umowy nie jest przeznaczony dla placówki oświatowej i tym 

samym nie jest objęty stawką podatku od towarów i usług w wysokości zero [ 0 ] procent 

[ % ]. 

15. W przypadku objęcia przedmiotu umowy stawką podatku od towarów i usług w wysokości zero 

[ 0 ] procent [ % ] Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia korekty faktury (o której 

mowa w § 3 ust. 3 umowy, a tym samym w § 3 ust. 13 umowy) dotyczącej przedmiotu umowy, 

którego dotyczy powzięta przez Zamawiającego informacja (stosowne zaświadczenie), że 

przedmiot umowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej i tym samym jest objęty stawką 

podatku od towarów i usług w wysokości zero [ 0 ] procent [ % ]. 

16. Zaświadczenie o objęciu przedmiotu umowy stawką podatku od towarów i usług w wysokości zero 

[ 0 ] procent [ % ] Zamawiający doręczy Wykonawcy w oryginale, niezwłocznie po otrzymaniu 

wyżej wymienionego zaświadczenia przez Zamawiającego. 

17. W przypadku objęcia przedmiotu umowy stawką podatku od towarów i usług w wysokości zero 

[ 0 ] procent [ % ] strony uznają, iż wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy zostało uregulowane w całości w jednej, pierwszej [ 1 ] transzy, co w pełni 

zaspokaja roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Wykonawcy miejsca dostawy oraz pomieszczeń, 

do których mają zostać dostarczone urządzenia objęte przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, w sposób 

określony w § 6. 
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§ 5  

Dostawy 

1. Dostarczenie urządzeń objętych przedmiotem niniejszej umowy, nastąpi do wskazanych przez 

Zamawiającego pomieszczeń, znajdujących się w siedzibie Zamawiającego, zwane dalej „miejscem 

dostawy". Wykonawca dostarczy i ustawi urządzenia w miejscu dostawy, zgodnie ze wskazaniami 

Zamawiającego. 

2. Dostawy i inne czynności im towarzyszące wykonywane w miejscu dostawy będą odbywać się w dni 

robocze, w godzinach od 9.00 do godz. 15.00, po uprzednim ustaleniu dokładnego terminu 

z Zamawiającym. 

3. Przez dostawę należy rozumieć:  

 dostarczenie, rozładowanie, wniesienie przedmiotu umowy do wskazanych pomieszczeń. 

4. Koszty załadunku, przewozu, zabezpieczenia urządzeń przed uszkodzeniem podczas transportu i ich 

ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca. 

 

§ 6 

Odbiory 

Czynności związane z realizacją i odbiorem przedmiotu umowy: 

1. Obowiązki wynikające z niniejszej umowy Wykonawca będzie realizował we własnym zakresie  

i własnym transportem. 

2. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu Umowy odbywać się będzie w miejscu dostawy po 

uprzednim, łącznym spełnieniu poniższych warunków: 

a) dostarczeniu przedmiotów objętych umową do miejsca dostawy, 

b) sprawdzeniu przez Zamawiającego zgodności dostarczonych przedmiotów z ofertą, specyfikacją 

techniczną oraz ich prawidłowego funkcjonowania,  

c) wydaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę instrukcji obsługi dla urządzeń oraz wymaganych 

prawem dokumentów i certyfikatów - wszystkie dokumenty powinny być w języku polskim, 

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia 

realizacji umowy.  

4. Na podstawie zgłoszenia, Zamawiający obowiązany jest do przystąpienia do odbioru w ciągu trzech  

[ 3 ] kolejnych dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

5. Dokonanie odbioru i sporządzenie protokołu odbioru końcowego może trwać do 3 dni roboczych.  

6. Strony ustalają, iż dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń będą traktować 

jako dzień odebrania przedmiotu umowy w całości przez Zamawiającego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności ilościowych dostawy, a także 

dostawy przedmiotów objętych umową złej jakości, niezgodnych z umową lub w inny sposób 

wadliwych, Zamawiający może odmówić odbioru wzywając Wykonawcę do usunięcia wskazanych 

wad w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe, jeżeli wady są istotne. Jeżeli 

wady są nieistotne Zamawiający dokona odbioru wzywając Wykonawcę do ich usunięcia  

w ciągu 9 dni kalendarzowych, a w przypadku przekroczenia rzeczonego terminu Zamawiający ma 

prawo dokonać usunięcia rzeczonych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę, bez konieczności odrębnego wezwania. Udokumentowana kwota kosztów Zamawiającego 

związanych z wykonaniem zastępczym może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Przed planowanym rozpoczęciem wykonania zastępczego 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z uprawnienia. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie bierze udziału w czynnościach odbiorowych – Zamawiający jest 

uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru przedmiotu umowy, wiążącego obie strony. 

 

§ 7 
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Gwarancja 

1. Na dostarczony przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej Umowy Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji na okres _____________ (wskazane w ofercie) miesięcy, liczony od dnia 

przyjętego bez zastrzeżeń protokołu odbioru podpisanego przez strony lub usunięcia wad 

stwierdzonych w protokole odbioru. Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień Zamawiający 

jest uprawniony do dochodzenia swoich praw na podstawie przepisów o rękojmi. 

2. Obsługa gwarancyjna będzie świadczona w całości przez Wykonawcę.  

3. W okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia wad w drodze 

wymiany przedmiotów objętych dostawą na wolne od wad lub ich naprawy, w zależności od wyboru 

Zamawiającego i bez względu na koszty.  

4. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi, w przypadku zaistnienia wad, obowiązany jest do 

podjęcia czynności zmierzających do usunięcia wad w terminie do 2 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia wady [czas reakcji]. Czas usunięcia zaistniałych wad nie może być dłuższy niż 7 dni 

roboczych od dnia upływu czasu reakcji, pod rygorem zapłaty kary, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. b 

niniejszej Umowy. W wypadkach wyjątkowych, uzasadnionych charakterem wady strony mogą 

ustalić inny termin usunięcia wady. Usunięcie wad może nastąpić poprzez naprawę sprzętu lub jego 

wymianę na nowy, o parametrach nie gorszych niż sprzęt, objęty niniejszą umową. 

5. Naprawa następuje w miejscu dostawy wskazanym w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy lub innym 

wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu do innego miejsca 

Wykonawca zapewni transport w obie strony oraz poniesie jego koszt i ryzyko. 

6. Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji po upływie okresu na jaki została ona 

udzielona, jeżeli wada powstała lub ujawniła się w trakcie biegu tego okresu. 

7. Wykonawca nie może zwolnić się od przewidzianych w niniejszym paragrafie obowiązków z uwagi 

na okoliczność, iż usunięcie wady lub dostarczenie sprzętu wolnego od wad wymaga nadmiernych 

kosztów. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do zapisów powyższych ustępów, tj. jeżeli 

Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż siedem [ 7 ] dni roboczych. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający, poza uprawnieniami 

przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy z winy 

Wykonawcy (zachowując prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. c) 

umowy albo powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Wykonanie zastępcze nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar 

umownych, które naliczane są do momentu wykonania zastępczego. 

9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, 

takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są 

oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się 

do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane 

oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. 

11. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego 

elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, Zamawiający 

uzna dostarczone oprogramowanie za dostarczenie z wadami. Wykonawca zobowiązany jest w takiej 

sytuacji usunąć wady oprogramowania i przywrócić pełną sprawność i funkcjonalność lub 

dostarczyć nowe oprogramowanie spełniające warunki określone w niniejszej umowie, w terminie 

do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia wady. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkowało 

naliczeniem kar umownych w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy (§ 3 ust. 1 umowy), liczonej 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Niezależnie od prawa do naliczenia kar, nieusunięcie lub 
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nienależyte usunięcie wad może być podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od całości lub 

części Umowy w ciągu 14 dni od upływu wskazanego terminu lub stwierdzenia nienależytego 

usunięcia wad. 

12. Wykonawca przyjmuje pełną i bezwarunkową odpowiedzialność za pełną sprawność, 

funkcjonalność i legalność dostarczonego w ramach Umowy oprogramowania, w szczególności 

w przypadkach wystąpienia problemów z jego rejestracją, aktywacją, czy problemów z procedurami 

wprowadzania doń udoskonaleń, w szczególności w zakresie obowiązku dostarczenia pakietów 

oprogramowania zamiennego w liczbie równej tej, jaką zgłosił Zamawiający jako oprogramowanie 

wadliwe. W przypadku oprogramowania dostarczonego jako zamienne, fakt ponownego wystąpienia 

jakichkolwiek wad prawnych w tym oprogramowaniu obarczony jest dodatkową karą umowną 

w wysokości 3% wartości umowy (§ 3 ust. 1 umowy) w każdym przypadku ujawnienia wady. 

 

§ 8 

Serwis techniczny 

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy będzie świadczył serwis techniczny wymagany przez 

producenta urządzeń dla zachowania uprawnień gwarancyjnych lub przez Zamawiającego dla 

zapewnienia niezakłóconego działania sprzętu w okresie ________________ miesięcy (okres 

tożsamy z okresem gwarancji) począwszy od dnia odbioru przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca dokona serwisu technicznego w terminie określonym przez producenta urządzenia lub 

w ciągu 48 godzin od zgłoszenia potrzeby serwisu technicznego przez Zamawiającego. 

3. Serwis techniczny, świadczony przez Wykonawcę, następuje w miejscu dostawy wskazanym w § 5 

ust. 1 niniejszej Umowy lub innym wskazanym przez Zamawiającego, a w przypadku konieczności 

naprawy poza tym miejscem, Wykonawca pokryje koszty transportu wraz z ubezpieczeniem sprzętu. 

4. Autoryzowany serwis i wsparcie techniczne świadczone będą na terenie Polski. 

5. Zgłoszenia potrzeby serwisu technicznego dokonuje się telefonicznie, drogą mailową, ewentualnie 

w inny sposób pozwalający na skontaktowanie się z Wykonawcą. 

 

§ 9 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy następujących kar umownych: 

a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru, a także zwłokę  

w usunięciu wad lub zwłokę w wymianie przedmiotu umowy na inny wolny od wad, w okresie 

gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc odpowiednio od dnia upływu 

terminu do usunięcia wady, wymiany przedmiotu umowy na nowy; 

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości dziesięciu [ 10 ] procent [ % ] wynagrodzenia określonego w § 3 

ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnościami mu 

przysługującymi. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, gdy szkoda wynikła z niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika 

z innych tytułów niż zastrzeżone kary umowne.  
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4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego następujących kar umownych: 

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z odbioru przedmiotu umowy - 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień zwłoki; 

b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, w wysokości dziesięciu [ 10 ] procent [ % ] wynagrodzenia określonego w § 3 

ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1. 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie 

o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 4 lit. b). 

2. Możliwymi przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są w 

szczególności: 

a. dwukrotne stwierdzenie przez Zamawiającego wad przedmiotu umowy lub niezgodności 

z opisem przedmiotu umowy; 

b. zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczająca dziesięć [ 10 ] dni kalendarzowych; 

c. zwłoka w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. c) umowy, przekraczająca 

dziesięć [ 10 ] dni kalendarzowych. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uprawniających do odstąpienia od umowy. 

4. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy wymaga złożenia oświadczenia/oświadczeń w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Zmiany postanowień umowy 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażonych na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  

w następujących przypadkach: 

2.1. Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej 

zakres, termin; 

2.2. Zmiany nazwy, adresu firmy Wykonawcy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-

prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą; 

2.3. Wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ 

na realizację dostawy; 

2.4. Zmiany przedmiotu umowy w zakresie parametrów technicznych urządzeń (zmiana typu, marki 

sprzętu będącego przedmiotem umowy), w przypadku, wycofania zaoferowanego przez 

Wykonawcę urządzenia z produkcji lub z rynku, pod warunkiem, że zmienione urządzenie 

spełnia warunki techniczne określone przez Zamawiającego w dokumentacji lub parametry 

techniczne zmienionego urządzenia są lepsze, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu 

wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1, gdy pierwotnie określone, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, nie są możliwe do osiągnięcia. Zamiana ta nie może spowodować 

pogorszenia parametrów technicznych urządzenia, to jest Wykonawca dostarczy urządzenia 
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o tożsamych parametrach lub lepszych. Zmiana ta nie może spowodować zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy; 

2.5. Zmiany terminu wykonania dostawy spowodowanej: 

− zaistnieniem siły wyższej, która w rozumieniu Stron jest zdarzeniem zewnętrznym, 

niemożliwym do przewidzenia, zwłaszcza zdarzeniem o charakterze katastrofalnym w 

skutkach działań przyrody (m.in.: powodzie, pożary, wyładowania elektryczne w czasie 

burzy, powodujące uszkodzenia ważnych urządzeń itp.), zdarzeniem nadzwyczajnym w 

postaci zaburzeń życia zbiorowego (m.in. działania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, 

epidemia 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, 

− bezprawnym działaniem osób trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności  

w oparciu o przepisy prawa lub umowy, 

− brakiem możliwości odbioru przedmiotu umowy w terminie przez Zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za 

zgodą obu Stron. 

4. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,  

a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy oraz gdy Strony wyrażą na to zgodę. Strona wnosząca o zmiany inicjuje 

zmianę pisemnie, podając: 

a) opis zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany, 

c) czas wykonywania umowy (jeśli wymaga), 

d) wpływ zmiany na realizację umowy, 

e) przedstawia propozycję aneksu do umowy. 

 

§ 12 

Wykonawca nie może dokonać cesji praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz 

innej osoby lub podmiotu bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 13  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. W przypadku powstania konieczności powierzenia lub przetwarzania danych osobowych, zgodnie  

z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679  

z 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 

oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze 

zm.) zasady powierzenia lub przetwarzania tych danych zostaną uregulowane odrębną, nieodpłatną 

umową. 

3. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od podpisania umowy, o której mowa w § 13 ust. 2 

niniejszej umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego uchylenia, w tym 

z tytułu powstałej szkody Zamawiającego jako administratora danych lub osoby trzeciej, a także 

w razie i z tytułu związanej z tym przerwy lub opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.  

4. Strony ustalają, że ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu Umowy rozstrzygać 

będzie właściwy sąd w Opolu. 

5. Prawem właściwym jest prawo polskie, a językiem autentycznym jest język polski. 
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§ 14 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z realizacją niniejszej umowy jest: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu, ul. Lelewela 9. 

2. Przez administratora został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować elektronicznie wysyłając informację pod adres: iodo@psp33.opole.pl lub adres podany 

w punkcie wyżej. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy; 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu dokumentowania realizowanych usług i prowadzenia 

dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

rachunkowości i podatków; 

• art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami, co stanowi zadanie realizowane w interesie publicznym; 

• art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w celu realizacji umowy oraz dokonywania ustaleń jej dotyczących 

(w zakresie danych kontaktowych osób wyznaczonych), co stanowi zadanie realizowane w 

interesie publicznym. 

4. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas 

usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, 

audytowe, obsługę prawną, podatkową czy rachunkową, serwisowi IT i dostawcom usług hostingu. 

Dane zawarte w umowie mogą być również ujawniane w trybie dostępu do informacji publicznej 

oraz w ramach BIP prowadzonego przez Administratora.  

5. Dane będą przetwarzane przez 5  lat  od zakończenia rządowego programu „Laboratoria Przyszłości“     

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. 

7. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie danych może uniemożliwić jej 

zawarcie. 

8. Wykonawca oświadcza, że przekazał informacje zawarte w obowiązku informacyjnym dotyczącym 

przetwarzania danych przez Zamawiającego osobom fizycznym, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w celu realizacji umowy. 

 

§ 15 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Wykonawcy i dla Zamawiającego. 

2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

3. Gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne, nie 

wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim wypadku Strony 

niniejszej Umowy zobowiązują się zastąpić postanowienia uznane za nieważne lub bezskuteczne, 

innym zgodnym z prawem postanowieniem odzwierciedlającym pierwotną intencję Stron Umowy 

oraz najbardziej zbliżony cel gospodarczy. 

4. Strony wskazują następujące osoby do kontaktu:  

a) ze strony Zamawiającego ______________ tel. _____________, adres e-mail ______________ 

b) ze strony Wykonawcy ______________ tel. ______________ adres e-mail ______________ 

 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

mailto:iodo@psp33.opole.pl
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________________________________ 

 

 

_________________________________ 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1________ - opis przedmiotu umowy; 

2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy Wykonawcy; 

3. Wydruk z właściwego rejestru CEIDG/KRS* Wykonawcy. 

 


