
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
 

UMOWA NR  /2021 

ZGR-WAD.2720.149.2021 

 

zawarta w dniu …………………… w Zielonej Górze, pomiędzy:  
 
Urzędem Statystycznym  w Zielonej Górze ul. Spokojna 1, posiadającym  NIP:  973-00-23-366 oraz REGON:   
000331725, reprezentowanym przez: 
ROMANA FEDAKA  - DYREKTORA URZĘDU     
zwanym dalej Zamawiającym 
 
a  
……………………………………….. z siedzibą przy ……………………………………….., posiadająca nr NIP: ……………………. 
oraz REGON: ………………………, reprezentowaną przez: 
………………………………………. 
Zwaną/ym dalej Wykonawcą 
 
o następującej treści:  

§ 1. Przedmiot umowy 
1.Wykonawca sprzedaje, a zamawiający kupuje sprzęt i oprogramowanie dalej: przedmiot umowy,  
fabrycznie nowe zgodne z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i opisem przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy ………………………  wymienione w tabeli:  
 

Lp. Nazwa/gatunek 
Ilość 
(szt.) 

Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto 

1 

Serwer 

zgodny ze 

specyfikacją 

(załącznik nr 

2) wraz z 

montażem w 

szafie rack 

oraz dostawą 

do siedziby 

Urzędu 

1 zł zł 

 
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 
miesięcy przed datą dostarczenia do zamawiającego,  nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub 
innych imprezach np. targach, kompletny i jest wolny od wad, zgodny z dokumentacją techniczną, 
pochodzi z legalnych źródeł oraz nie narusza praw majątkowych osób trzecich, a warunki gwarancji są 
jednolite dla całej dostawy. 
3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie trwale oznakowany przez wykonawcę w taki 
sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu udokumentowane potwierdzenie o legalności dostarczonego  
oprogramowania ze wszystkimi składnikami  niezbędne do potwierdzenia legalności oferowanego 



przedmiotu umowy (tj.: oryginalny nośnik, certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją 
aktywacji, itp.) jeśli jest to niezbędne dla nabycia przez Zamawiającego praw do tego oprogramowania 
lub jego uruchomienia. 
 
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy  , w wersji 
papierowej lub elektronicznej z możliwością wydrukowania lub powielania dowolnej liczby   kopii, w 
zakresie wystarczającym do użytkowania, utrzymania i administracji. 

 
§ 2. Wynagrodzenie  

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę za całość zamówienia w wysokości: 
 
 Netto: ……………. zł (słownie: ………………..) 
 VAT(23%): …………. zł (słownie: ………….…..) 
 Brutto: ……….. zł (słownie: ……………………) 
 
2. Zapłata nastąpi przelewem po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury wystawionej przez 

Wykonawcę na konto nr ………………………………………………………………………………..w terminie 14 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. 

 
§ 3. Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca dostarczy kupiony  przedmiot umowy  wymieniony w § 1, w ciągu miesiąca od dnia 
zawarcia umowy do siedziby Zamawiającego przy ul. Spokojnej 1 w Zielonej Górze.  

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące sprzedawanych 
urządzeń i oprogramowania wymienionych w § 1 niniejszej umowy w dniu dostawy (w tym 
dokumenty gwarancyjne producenta, jeżeli takie istnieją). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji w razie awarii najpóźniej w następnym dniu roboczym od 
dnia zgłoszenia  awarii bądź usterki przedmiotu umowy  w sposób określony w § 4 ust. 11 niniejszej 
umowy. 

 
§ 4. Gwarancja i rękojmia za wady 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zakupiony przedmiot umowy  wymieniony w § 1 
niniejszej umowy na okres 60  miesięcy.  

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony  przedmiot umowy jest  wolny od wad, zgodny 
 z dokumentacją  techniczną, a warunki gwarancji są jednolite dla całej dostawy. 
3. Wykonawca gwarantuje poprawność działania przedmiotu umowy od daty podpisania 
 Końcowego protokołu odbioru przez okres gwarancji i rękojmi. 
4. Wadami objętymi gwarancją są niezgodne z dokumentacją producenta nieprawidłowe działania 
 wszystkich dostarczonych urządzeń,  oprogramowania ich elementów, powodujące niemożność 
 korzystania z nich lub utrudnienia w korzystaniu zgodnie z przeznaczeniem. Usunięcie wady polega 
 na przywróceniu pełnej sprawności lub na wymianie urządzenia, jego elementu lub 
 oprogramowania. 
5. W razie stwierdzenia wad w odebranym przedmiocie umowy  wymienionym w § 1 niniejszej umowy, 

Zamawiający zgłosi Wykonawcy reklamację, na którą Wykonawca udzieli odpowiedzi najpóźniej 
w ciągu 2 dni roboczych od daty jej otrzymania. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnych napraw przedmiotu umowy przez oferowaną sieć 
 serwisową. Nieodpłatność obejmuje zarówno robociznę jak i uszkodzone lub zużyte części 
 zamienne. 
7. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań, o których mowa w ust. 5 i ust. 6 
 Zamawiający może dokonać tych czynności we własnym zakresie lub zlecić wykonanie naprawy 
 osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę . 
8. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu umowy na nowy, o nie gorszych parametrach 
 w przypadku niewykonania naprawy w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez 
 Zamawiającego oraz w przypadku ponownego wystąpienia wady przedmiotu umowy po wykonaniu 
 trzech napraw dotyczących tego samego elementu. 
9. Usunięcie wady w okresie trwania gwarancji następuje na wyłączny koszt Wykonawcy. Wszystkie 



 koszty związane z usunięciem wady w szczególności koszty serwisu, transportu, naprawy oraz 
 dostawy sprawnego przedmiotu umowy, obciążają Wykonawcę. 
10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo nieodpłatnego zatrzymania uszkodzonego dysku w przypadku 
braku  możliwości elektronicznego usunięcia zarejestrowanych na nim danych. 
11. Zgłaszanie napraw gwarancyjnych przez Zamawiającego będzie odbywało się poprzez e-mail, 
 telefonicznie lub fax na dane kontaktowe Wykonawcy podane poniżej: 

a) adres/y e-mail: ……………………….. 

b) numer/y telefonu: ………………………. 

c) numer/y faxu: ……………………………. 

12. Korzystanie przez Zamawiającego z usług gwarancyjnych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego 
 z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu. 
 

§ 5. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku: 
1) niewykonania, nienależytego wykonywania umowy bądź naruszenia postanowień umowy przez 

Wykonawcę w rażący sposób, 
2) gdy dalsze jej wykonywanie nie leży w interesie Zamawiającego, 
3) wystąpienia okoliczności związanych z wirusem SARS-COV2 wywołującym chorobę COVID-19  

uniemożliwiających wykonanie umowy, 
4) wystąpienia okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł 

przewidzieć w momencie podpisywania umowy. 
2. Do rażących naruszeń umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez uprzedniego porozumienia z zamawiającym pozostanie w opóźnieniu 
w  realizacji zobowiązań wynikających z umowy tak dalece, że wykonanie przedmiotu umowy 
w terminie określonym w § 3 ust. 1 staje się niemożliwe; 

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej 
bez zgody zamawiającego; 

3) Wykonawca trzykrotnie bez uzasadnienia nie uwzględnił uwag Zamawiającego; 
4) Wykonawca naruszył inne zobowiązania wynikające z umowy i nie zaprzestaje naruszeń 

pomimo doręczenia pisemnego żądania ich zaprzestania. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy 
Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zaniechania naruszeń postanowień umowy 
i usunięcia skutków tych naruszeń w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. 
W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia Wykonawcy. 

4. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą przypadku określonego w ust. 2 pkt. 1) i 2). W tym przypadku 
Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania prawa odstąpienia od umowy bez wyznaczania 
terminu dodatkowego. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od umowy, niezależnie od jego 

podstawy, odstąpienie wywiera skutek wyłącznie co do części niewykonanej. W związku 
z powyższym żadna ze stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń otrzymanych od drugiej 
strony w ramach umowy. Wykonawca będzie miał prawo żądać zapłaty wynagrodzenia z tytułu 
świadczeń wykonanych do dnia odstąpienia, co do których Zamawiający nie zgłosił uwag. 

§ 6. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  przypadku: 

1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 2 ust.1 umowy,  

2) opóźnienia w termie określonym w § 4 ust. 8 umowy, w wysokości 1%  wynagrodzenia  brutto 
określonego w § 2 ust.1,  za każdy dzień opóźnienia. 

3)  opóźnienia w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia  brutto 
określonego w § 2 ust.1, za każdy dzień opóźnienia. 



2. Kary umowne określone w ust.1 nie wykluczają możliwości dochodzenia odszkodowania przez 
Zamawiającego od Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

§ 7. Siła wyższa 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, 
jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami siły wyższej. 

2. Okoliczności siły wyższej rozumiane są jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze 
zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia przez Strony w chwili zawarcia umowy, takie jak 
katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, strajki, epidemie, pandemie, które w części lub 
w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań zawartych w umowie. 

3. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 
zobowiązań w ramach Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań 
wynikających z Umowy jest wynikiem działania siły wyższej.  

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej bezzwłocznie 
zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, której dotyczą 
okoliczności siły wyższej dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie przedstawić drugiej Stronie 
dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności siły wyższej w takim 
zakresie, w jakim jest to możliwie osiągalne. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej 
w formie pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze swoich 
zobowiązań. 

5. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z siły wyższej 
oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za wykonanie 
swoich zobowiązań. 

§ 8. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Urząd Statystyczny w Zielonej Górze z siedzibą 
przy ul. Spokojnej 1, 65-954 Zielona Góra, posiadający NIP 973-002-33-66, REGON 000331725. 

2. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony Danych: IOD_USZGR@stat.gov.pl. 

3. Dane osobowe Wykonawcy są przetwarzane (w tym są zbierane) przez US w Zielonej Górze wyłącznie 
w celu: 

1) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
2) dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

4. Podstawa prawna przetwarzania przez US w Zielonej Górze danych osobowych Wykonawcy: art. 6 
ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest 
to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie przez 
Wykonawcę danych osobowych jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. Niepodanie tych danych uniemożliwia przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem Wykonawcy. 

5. Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 
1) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
2) podmiotom współpracującym z US w Zielonej Górze w zakresie realizacji świadczeń 

niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, 
w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym US w Zielonej Górze w umożliwiające ich 
realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług: 
 teleinformatycznych, 
 księgowych, 
 prawnych, doradczych oraz wspierających US w Zielonej Górze w dochodzeniu 

należnych roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom 
prawnym, firmom windykacyjnym), 

 kurierskich i pocztowych, 
 archiwizacyjnych, 

3) związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, 
osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym  

4) upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, 
aby wykonywać swoje obowiązki, 

5) osobom i/lub podmiotom upoważnionym przez Wykonawcę, 

mailto:IOD_USZGR@stat.gov.pl


6) organowi nadrzędnemu US w Zielonej Górze (Głównemu Urzędowi Statystycznemu) 
w związku ze sprawowaniem nadzoru nad US w Zielonej Górze, 

7) innym osobom i/lub podmiotom ze względu na jawność postępowania. 
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, 

z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania danych Wykonawcy jest dochodzenie 
roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający 
z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane Wykonawcy są 
usuwane lub poddawane anonimizacji. 

7. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 

8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, ich sprostowania, żądania ich 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Wykonawca może także skorzystać z uprawnienia do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego 
administratora danych. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienie skargi do Organu Nadzorczego (do 25 maja 2018 r. GIODO, 
od 25 maja 2018 r. PUODO), gdy uzna, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie 
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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych, w skrócie RODO).  

10. Dane osobowe Wykonawcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.  

§ 9. Konflikt interesów 

1. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot umowy z zachowaniem zasad bezstronności 
oraz braku konfliktu interesów. 

2. Strony przez konflikt interesów rozumieją: 
1) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są 
związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami organów zarządzających 
oraz pracownikami Zamawiającego zaangażowanymi w realizacje przedmiotu Umowy; 

2) pozostają z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

3. Wykonawca w przypadku zaistnienia bądź ujawnienia jakiejkolwiek okoliczności, o której mowa 
w ust. 2, niezwłocznie powiadomi o tej okoliczności Zamawiającego. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby, której dotyczy konflikt interesów, przy czym 
osoba zastępująca musi posiadać kwalifikacje nie niższe od osoby zastępowanej. W przypadku 
podwykonawcy jego kwalifikacje i doświadczenie muszą być takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia podwykonawcy, którego dotyczy konflikt interesów. 

5. W przypadku braku spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający będzie miał prawo 
do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

6. Nie wykonanie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 4, równoznaczne jest 
wykonywaniu świadczenia w sposób sprzeczny z umową i stanowi przesłankę do odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 10.  Rozstrzyganie sytuacji spornych 

Spory wynikłe w realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
właściwego miejscowo dla Zamawiającego.  

 
§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy. 

 
 
 



 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA: 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Umowy: Formularz asortymentowo-cenowy 
Załącznik nr 2 do Umowy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

 


