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Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

WZÓR UMOWY  

MPŚ-IX.262.3……...2022 

 

zawarta w dniu ………………. pomiędzy: 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9 76-200 Słupsk, wpisanym do Rejestru 
Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pod numerem 2/99, 
posługującym się numerem identyfikacji podatkowej 839-10-03-052,  reprezentowanym przez:  

Marzennę Mazur – Dyrektora, 

zwanym dalej Zamawiającym 

-a- 

……………………………….……………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 2 ust. 1 
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku” zwanego w dalszej części postępowaniem, Zamawiający powierza Wykonawcy 
realizację zamówienia następującej treści, zgodnego w treści ze złożoną przez Wykonawcę ofertą. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i przeniesienia własności sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramowaniem zgodnie z zaproszeniem do składania ofert i ze złożoną 
ofertą dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.     

2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym w zaproszeniu do składania ofert. 

3. Szczegółowy opis sprzętu stanowiącego przedmiot umowy oraz jego wymagania techniczne zawiera 
zaproszenie do składania ofert, stanowiące integralną część niniejszej umowy. 

4. Sprzęt musi być fabrycznie nowy i kompletny. Musi posiadać kompletne okablowanie niezbędne do 
uruchomienia poszczególnych urządzeń. 

5. Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część 
urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów 
zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje. 

6. Wykonawca dostarczy oprogramowanie wraz z przynajmniej 1 pełnym zestawem nośników. 
Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu 
internetowego przez okres 5 lat. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentacje techniczną sprzętu oraz instrukcję obsługi w 
języku polskim. 

8. Sprzęt musi spełniać obowiązujące wymogi bezpieczeństwa.  

9. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy (nie używany, nie będący 
ekspozycją wystawową), wyprodukowany w 2022 r., wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub 
prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich oraz innych obciążeń i zabezpieczeń. 
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10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu bezterminowe licencje na dostarczone oprogramowanie. 
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przekazując licencje na korzystanie z oprogramowania nie 
narusza żadnych praw osób trzecich oraz nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez 
osoby trzecie roszczeń do tych praw.  

11. W ramach umowy Wykonawca dokona montażu i uruchomienia przedmiotu umowy. 

12. Zaproszenie, formularz ofertowy i formularz szczegółowy Wykonawcy złożone w postępowaniu 
stanowią załącznik nr 1-3 do umowy.  

13. Umowa obejmuje dostawę przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Słupsku 
przy ul. Dominikańskiej 5-9 wraz z jego montażem i uruchomieniem. Wszelkie koszty czynności 
niezbędnych do wykonania zamówienia ponosi Wykonawca. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego w wraz z 
jego montażem i uruchomieniem w terminie do ………………………..   

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt wraz z oprogramowaniem będący przedmiotem umowy 
do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ul. Dominikańska 5-9 na własny koszt zapewniając 
należyte jego zabezpieczenie w czasie transportu oraz dbałość przy załadunku i rozładunku, w dniach 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, w nieprzekraczalnym terminie określonym w 
§2. 

2. Wykonawca przekaże przedmiot umowy wraz z kompletem dokumentów na podstawie pisemnego 
potwierdzenia odbioru przedmiotu umowy. 

3. O faktycznym terminie realizacji dostawy, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego 
telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem. 

4. Odbioru jakościowego i ilościowego przedmiotu umowy dokonają przedstawiciele stron w Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku.  

5. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu całości sprzętu wraz z oprogramowaniem, bez wad i 
braków. W celu odbioru strony uruchomią i dokonają sprawdzenia prawidłowości działania przedmiotu 
umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczanym przedmiocie umowy Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad. W przypadku dokonania 
odbioru przedmiotu umowy Wykonawca usunie stwierdzone braki lub wady w terminie 72 godzin od 
odbioru, a w razie braku możliwości skutecznej naprawy w tym terminie dostarczy i zainstaluje sprzęt 
zastępczy o nie gorszych parametrach niż urządzenie naprawiane, będące przedmiotem niniejszej 
Umowy.  

7. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru bez wad i braków. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie łączne za wykonanie przedmiotu umowy wynosi kwotę brutto ………………… (słownie: 
…………………………………………………..00/100), zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną na etapie postępowania. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany protokół odbioru bez wad i braków. Płatność nastąpi w 
terminie 14 od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy 
Wykonawcy podany w fakturze. 
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3. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony jest od daty wpływu do 
Zamawiającego faktury korygującej. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia uwzględnia podatek VAT oraz wszelkie koszty, wydatki        
i obciążenia przewidywane i nieprzewidywalne, jakie Wykonawca musi ponieść w celu jego wykonania, 
w tym dostawy wykonanego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w 
Słupsku przy ul. Dominikańskiej 5-9, wraz z jego montażem i uruchomieniem, załadunku, rozładunku, 
transportu, i wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy z tytułu jego wykonania. 

 

§ 5 

1. Na całość przedmiotu umowy, w tym jego montaż, uruchomienie, okablowanie, Wykonawca udziela 
……………… miesięcy gwarancji. Gwarancja liczona jest od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu 
umowy i świadczona będzie zgodnie z podanymi niżej warunkami.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do serwisu gwarancyjnego, w ramach którego dokonywał będzie 
bezpłatnego usuwania wad i awarii przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji. Serwis 
gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania przedmiotu umowy w dni robocze od godziny 
8.00 do 15.00. 

3. Zgłoszenia wad/awarii sprzętu/oprogramowania będą przesyłane elektronicznie na adres: 
………………………………………………..  

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wady/awarii przedmiotu umowy, Wykonawca przystąpi 
do ich usuwania w ciągu maksymalnie 24 godzin, licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. W 
przypadku zgłoszenia otrzymanego po godzinie 15.00, czas reakcji liczy się od godziny 8:00 następnego 
dnia roboczego.  

5. Jeśli naprawa w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, Wykonawca odbierze sprzęt i dostarczy po 
naprawie na własny koszt i na własną odpowiedzialność. Po zwrocie naprawionego sprzętu nastąpi 
protokolarne sprawdzenie poprawności funkcjonowania naprawionego sprzętu. 

6. Na czas naprawy komputerów poza siedzibą Zamawiającego sprzęt będzie zabierany bez dysku 
twardego, który wymontowywany będzie przez Wykonawcę. Po zwrocie naprawionego sprzętu, 
Wykonawca ponownie zamontuje dysk twardy, po czym nastąpi sprawdzenie poprawności 
funkcjonowania naprawionego sprzętu. Dyski twarde naprawiane będą wyłącznie w siedzibie 
Zamawiającego.  

7. Czas skutecznej naprawy nie może przekroczyć 72 godzin, licząc od momentu zgłoszenia wady/awarii 
przez Zamawiającego. 

8. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu skutecznej naprawy określonego w ust.  7, 
Wykonawca na własny koszt dostarczy i zainstaluje w terminie określonym w ust. 7 sprzęt zastępczy o 
nie gorszych parametrach niż urządzenie naprawiane, będące przedmiotem niniejszej Umowy. Po 
zakończeniu naprawy Wykonawca odbierze sprzęt zastępczy. 

9. W sytuacji,  gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 72 godziny, okres gwarancji przedłuża się o czas 
trwania naprawy.  

10. W razie, gdy naprawa sprzętu będzie trwałą dłużej niż 6 tygodni lub gdy dany sprzęt (dane 
urządzenie) mimo  trzykrotnej  naprawy ulegnie kolejnej awarii podlegającej naprawie gwarancyjnej, 
Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana sprzętu (urządzenia) na nowy taki sam lub o nie gorszych 
parametrach.  

11. Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego do: 

1) instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń, zgodnie z zasadami 
sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego, 
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2) dysponowania zakupionym sprzętem; w razie sprzedaży lub innej formy przekazania sprzętu 
uprawnienia z gwarancji będą przekazywane na nowego właściciela. 

12. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 12 miesięcy od daty 
wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji. 

 

§ 6 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i wysokości: 

1) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 
1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji zamówienia w stosunku do terminu 
określonego w § 2  

2) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust. 
1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usuwaniu wad lub braków przedmiotu umowy 
stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji lub rękojmi albo zwłoki w zapewnieniu sprzętu 
zastępczego w stosunku do terminu określonego odpowiednio w §3 ust. 6, §5 ust. 4, §5 ust. 7 lub §5 ust. 
8.  Kara umowna nie będzie naliczana za okres, w którym Wykonawca zapewnił urządzenie zastępcze, o 
którym mowa § 5 ust. 8 umowy. 

3) w przypadku, gdy zamówienie nie spełnia wymogów określonych w umowie, a Zamawiający uzna, że 
nie byłoby uzasadnione odstąpienie od umowy lub zleconej części umowy, w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

4) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4ust. 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

3. Kara jest należna bez względu na poniesioną przez Zamawiającego szkodę. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

5.  Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
dokończenia prac, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

 

§ 7 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2.Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w szczególności: 

1) w przypadku opóźnienia w terminie wykonania przedmiotu umowy przekraczającego niż 7 dni; 

2) gdy Wykonawca opóźnia się z usunięciem zgłoszonych przez Zamawiającego wad lub braków 
stwierdzonych w trakcie odbioru albo w okresie rękojmi lub gwarancji przez okres co najmniej 7 dni. 

3)  wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 6 
ust. 1 pkt 4. 
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3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie 
swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła 
strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy. 

 

§ 8 

1. Umowa wiąże strony z dniem jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Czynności 
następcze określone w § 77 ust. 2 kodeksu cywilnego wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności lub nieskuteczności. 

4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
miejscowo według siedziby Zamawiającego. 

5. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 

6. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Zaproszenie do składania ofert 

2) Formularz oferty Wykonawcy  

3) Formularz szczegółowy 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA     
                  

 

............................      .............................. 
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w związku z realizacją umowy 

 

Strony zgodnie ustalają, iż zobowiązują się wzajemnie informować osoby reprezentujące strony umowy, 
pełnomocników, pracowników, którzy są osobami kontaktowymi strony umowy a także inne 
zidentyfikowane osoby fizyczne, których dane będą przekazywane w trakcie realizacji umowy o treści 
klauzuli informacyjnej przekazanej przez drugą stronę umowy. 

 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Muzeum Pomorza Środkowego                                
w Słupsku z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9, 76-200 Słupsk. 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Piotr Piątak, e-mail: iod@muzeum.slupsk.pl.  
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji związanej                     

z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu ewentualnego zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń 
lub obrony przed roszczeniami. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy oraz 
osób reprezentujących stronę umowy lub jej pełnomocników jest art. 6 ust. 1 lit b 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) zwanej dalej 
RODO.   

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników oraz zidentyfikowanych w trakcie realizacji 
umowy osób fizycznych a także dokonywaną w celu zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń jest art. 6 
ust. 1 lit f RODO.  

6. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania następującym odbiorcom uprawnionym z mocy 
przepisów prawa lub z którymi administrator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 
8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, obowiązku ich 

archiwizowania oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.  
9. Osobie zidentyfikowanej w trakcie zawierania i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu do danych 

osobowych dotyczących tej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
10. Osobie zidentyfikowanej w trakcie zawierania i realizacji umowy przysługuje prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
11. Podane dane osób zidentyfikowanych w trakcie zawierania i realizacji umowy nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.   

 

 

 

              …………………………………………….                                                              ………………………………. 

        Administrator danych osobowych                                          Kontrahent 

 

                   

 


