
 

 

     Załącznik nr 3 Wzór Umowy 

Umowa nr …......... /2019 

 

Zawarta w dniu  ...............................   2019 roku w Warszawie, pomiędzy: 

 

Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą  

w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188 b, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090, reprezentowanym 

przez ………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a  

…………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

Wstęp 

 

I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, 

występujący łącznie – Stronami. 

  

II. Zamówienia publicznego i wyboru Wykonawcy dokonał Zamawiający w trybie „Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 12/2016 Dyrektora  Ośrodka 

Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 20 września 2016 r. zmienionego 

Aneksem nr 1 z dnia 17.02.2017 r. 

 

III. Niniejsza umowa zawarta jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. ), oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……...2019 r. 

 

 
§ 1  

 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę pamięci RAM dla serwerów będących w 

posiadaniu Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego do siedziby 

Zamawiającego, zgodnych z Opisem przedmiotu zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy z dnia …………..., które 

stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Strony ustalają, iż dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 10 dni roboczych 
od dnia zawarcia Umowy do siedziby Instytutu w Warszawie przy al. Niepodległości 188 B. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 3 

1. Przekazanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiającego protokołem przekazania, a 

odbiór Przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez Zamawiającego protokołem odbioru. 



 

 

2. Z chwilą podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń na Zamawiającego przechodzi własność 
dostarczonego przedmiotu umowy. 

3. W przypadku wystąpienia usterek i wad stwierdzonych podczas odbioru, potwierdzonych protokołem, 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych egzemplarzy przedmiotu umowy w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni. Stwierdzenie wad i wezwanie do ich usunięcia wiąże się z naliczeniem kar umownych, 

o których mowa w § 6 lit. a) niniejszej umowy. 

§ 4 

 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, 

tj. wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia o zamówieniu, 

pełnowartościowy i nie posiada żadnych wad technicznych i prawnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że każdy moduł pamięci posiada tzw. part number producenta i jest w pełni 

kompatybilny z serwerami będącymi w posiadaniu Zamawiającego, o których mowa w Opisie przedmiotu 

zamówienia.   

3. Gwarancja na dostarczony przedmiot umowy realizowana jest w autoryzowanych serwisach 

producentów.  

4. Okres gwarancji: 24 miesiące licząc od dnia odbioru.  

5. Wykonawca wraz z pamięciami dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne wystawione przez 

producenta. 

6. Gwarantowany i maksymalny czas naprawy przedmiotu umowy przez Wykonawcę wynosi  

do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamowanego przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca odpowiada za przebieg realizacji procesu reklamacji w ramach gwarancji  

od momentu zgłoszenia do zakończenia procesu reklamacji. Odebranie i dostarczenie reklamowanego 

przedmiotu należy do obowiązków Wykonawcy i odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 5 

 

1. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, zgodnie  

z Ofertą Wykonawcy wynosi: ………………..zł brutto (słownie: …………………………………..brutto). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest 

zapłacić za realizację przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie może ulec zmianie w czasie wykonania przedmiotu 

umowy. 

4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń protokół 

odbioru oraz prawidłowo wystawiona faktura VAT. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem bankowym w ciągu 14 dni od daty 

doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na ww. fakturze. 

6. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, 

00-608 Warszawa, al. Niepodległości 188 b, NIP: 5250009140. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§ 6 

 
Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, § 3 ust. 3, § 4 ust. 

6 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy – za każdy 

dzień opóźnienia - dla każdego z w/w opóźnień; 



 

 

b) Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, inne niż określone w pkt a) powyżej  

- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy 

- za każdy przypadek nienależytego wykonania ; 

c) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub nieleżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy . 

§ 7 
 

Prawo odstąpienia od niniejszej umowy przysługuje Zamawiającemu, gdy Wykonawca w sposób istotny 

naruszy postanowienia niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności opóźnienie w dostawie 

przedmiotu umowy i wystąpienie wad lub usterek w dostarczonym przedmiocie umowy. 

 
§ 8 

 
1. Osobami upoważnionymi do współpracy przy realizowaniu umowy są: 

ze strony Zamawiającego: 
…………………………………………………., e-mail:…………………………………………………………; 
ze strony Wykonawcy: 
…………………………………………………., e-mail:…………………………………………………………. 
 

2. Strony zastrzegają sobie prawo zmiany upoważnionych osób wymienionych w ust. 1. Zmiana ta nie 

wymaga aneksu do umowy.                                                                   

§ 9 

 

1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób 

fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę jako osoby 

do kontaktu/ osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach dotyczących 

danych osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą istnieje możliwość kontaktu za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@opi.org.pl. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego  

na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) lub f)1 RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy  i 

wykonania zadań związanych z realizacją niniejszej Umowy. Dane będą przetwarzane w kategorii danych 

identyfikacyjnych i kontaktowych. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim,  

o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy i przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa 

została wykonana, chyba że osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych 

z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a Zamawiający nie wykaże istnienia ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby, lub 

podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

                                                           
1 zapis zostanie właściwie dostosowany przed zawarciem umowy 
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6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu  

do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy. 

Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie 

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru Zamawiającego) 

rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy Wykonawcy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną 

żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w 

jej miejsce. 

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej Umowy,  

o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu. 

 

§ 10 
 

1. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych na mocy umowy zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,  

a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron.  

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki. 

 
Załączniki: 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia  

2. Oferta Wykonawcy z dnia ………….. 

 

 

Zamawiający      Wykonawca 

 


