Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Zał. nr 4 do ogłoszenia

UMOWA
nr ZDW.N4.362.33.2021
zawarta w dniu ……… pomiędzy:
Województwem Kujawsko – Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 9561969536
w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:
Przemysław Dąbrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg
- Głównego Księgowego
a
…………………………………………………………………………………………………..
ul………………………
………………………..
NIP ………………………. REGON ……………….
KRS …………………….
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:
……………………………………….
- ……………………………
łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”.

1.

2.
3.
4.

§1
Przedmiotem umowy jest dostawa akcesoriów, części komputerowych oraz
oprogramowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu
zamówienia (dalej: OPZ), będącym załącznikiem do niniejszej umowy.
Wszystkie produkty powinny być nowe i oryginalnie zapakowane.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt
i ryzyko do siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul Dworcowa 80,
85-010 Bydgoszcz – pokój 29, II piętro.
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy: …..

§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zostało ustalone na
podstawie oferty i wynosi: ………………………..
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru całości przedmiotu umowy, na
podstawie faktury VAT.
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3. Termin płatności faktury wynosi 21 dni, licząc od jej otrzymania. Za datę zapłaty
uważać się będzie datę wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek
Wykonawcy.
4. Faktura zostanie wystawiona w następujący sposób:
nabywca: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP
9561969536 płatnik: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80,
85-010 Bydgoszcz.
§4
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: Michał
Rutkowski, tel.668 525 234.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………..
§5
1. Wykonawca oświadcza, że producent udziela gwarancji na przedmiot zamówienia
dostarczony w ramach niniejszej umowy, zgodnie z poniższą tabelą
pozycja
Przedmiot gwarancji
z OPZ
Minimalny okres gwarancji
Komputer stacjonarny – 1 szt.;
1
36 miesiące
Monitor – 1 szt.;
2
24 miesiące
Oprogramowanie Office – 1 szt.;
3
Licencja wieczysta
Dysk
serwerowy
–
2
szt.;
4
12 miesięcy
Pamięć
RAM
DIMM
2
szt.;
5
24 miesiące
2. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Wykonawca
jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od przekazania Wykonawcy
reklamacji.
§6
1. Strony ustalają niżej wymienione kary umowne w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą, w wysokości 100,00 zł
brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, w wysokości 100,00 zł brutto, za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.
3. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne
poniesione szkody.
5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Strona 2 z 4

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
6. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma
prawo potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni od
powzięcia informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności, jeżeli:
1) Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 7 dni,
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od
daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi
zawierać uzasadnienie.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, pod rygorem nieważności.
§9
1. Administrator danych (Zamawiający) powierza Podmiotowi przetwarzającemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 - RODO (zwanego w dalszej części
„Rozporządzeniem”), dane osobowe pracowników (współpracowników) do
przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające
wymogi Rozporządzenia.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od
Administratora Danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej („dane poufne”).
5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani
udostępniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niż
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące
przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
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2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec
Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i
stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego
do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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