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Uchwała

StiMSte.c%b ^
I

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych
w ramach projektu pn. „Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą
sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego".
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 920) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. póz. 1843 i z 2020 r.póz. 1086)
Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu

-'^~> nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach
projektu pn. „Wiedza plus sport— rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową
i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego".
§2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu
pn. „Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową
i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego", w brzmieniu załącznika
do niniejszej uchwały.

ł.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Wykonawca

OŚWIADCZENIEO SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I 0 BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. „Wiedza
^^

plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem
w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego" w imieniu:

ł

(nazwa/firma *)
:«,

1

1. Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w ww. postępowaniu określone
przez zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

2. Oświadczam, że osoba/firma w imieniu której składam niniejsze oświadczenie, nie podlega
wykluczeniu na podstawie przesłanekokreślonych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo
zamówień publicznych. '

3. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia Wykonawca polega na zasobach podmiotu:
(wskazać podmioVpodmioty)

w następującym zakresie:
(określić zakres, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby wskazanego podmiotu/podmiotów w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu)

a podmiot ten spełnia warunki udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

4. Oświadczam, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(wskazać podmioWpodmioty).

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
przesłanek określonychw art. 24 ust1 pkt12- 22 ustawy Prawozamówień publicznych.
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5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną
świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.
dnia

r.

(miejscowość),

»

»

(podpis)

•t

•t

*) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich, np. członek konsorcjum, wspólnik spółki
cywilnej składa w swoim imieniu odrębne oświadczenie.
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OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. „Wiedza
plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem
w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego"
Część nr
oświadczam, że:

(nazwa/firma Wykonawcy*)
»

•*:

**

) nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

lub
**'

**) po zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych

**) nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z pozostałych
Wykonawców, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu.
**

**) należy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, którzy
złożyli oferty w ww. postępowaniu:

(wymienić nazwy Wykonawców w przypadku zaistnienia ww. okoliczności)

dnia

r.

(podpis)

*) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich, np. członek konsorcjunn, wspólnik spółki
cywilnej składa w swoim imieniu odrębne oświadczenie.
**) niewłaściwe skreślić.
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UMOWA NR

zawarta w dniu ................... r. pomiędzy Powiatem Łowickim, zwanym dalej Zamawiającym,
z siedzibą w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30, NIP 834-18-82-519, reprezentowanym
przez Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu którego działają:

D
2),
a

z siedzibą w ............. (kod pocztowy........), przy ulicy...............

wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ................ pod
numerem: ................. kapitał zakładowy w wysokości ........ (w przypadku spółki z o.o., spółki akcyjnej i spófki
komandytowo-akcyjnej)
<^\

NIP..
REGON.

lub .............. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
z siedzibą w ............. (kod pocztowy........), przy ulicy.
NIP..
REGON.
lub
(imię i nazwisko)...........................................(adres).
zwanym dalej „Wykonawcą",

I
ł

•f

reprezentowanym przez:

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie dostawy wyposażenia pracowni szkolnych w ramach
projektu pn. „Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową
i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego" Zadanie nr 1: „Dostawa sprzętu
komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania" dokonał wyboru oferty Wykonawcy,
Strony uzgadniają, co następuje:

§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę wyposażenia pracowni
szkolnych w ramach projektu pn. „Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz
z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego" w zakresie
Zadania nr 1: „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwanego również „Przedmiotem Umowy"
lub „urządzeniami", określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ
oraz w ofercie Wykonawcy.

§2
1. Za zrealizowanie przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
1.1. netto: .......................................................................................................................zł

(słownie złotych:................................................................................................................),
z tego:

1.1.1. kwota................. zł opodatkowana stawką VAT O %,
1.1.2. kwota.................zł opodatkowana stawką VAT 23%
1.2. podatek VATw kwocie ........................................................................................... zł
(słownie złotych:.................../...;.../..../.........................,........../........;,......
1.3. brutto................ zł (słowniezłotych:..............................................;......,..........,..........).
l
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2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki.

3. Koszty transportu, rozładunku, montażu, rozmieszczenia i konfiguracji przedmiotu zamówienia
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego pokryje Wykonawca.

§3
1. Wykonawca zobowiązuje

Się

dostarczyć przedmiot zamówienia

w

terminie

od 15.08.2021 r. do 31.08.2021 r.
2. Miejscawykonania dostaw przez Wykonawcę:

1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza

Kościuszki w Łowiczu

ul.BlichlO
99-400 Łowicz,

2) l Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu,
ul. Bonifraterska 3

99-400 Łowicz,

3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu,
ul. Podrzeczna 30
99-400 Łowicz,

w zakresie wskazanym w ofercie.

§4
1. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego utraty albo uszkodzenia
do chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego.

2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego potwierdzonego Protokołem Odbioru całkowite ryzyko
uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego.
3. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony, rozmieszczony, uruchomiony i skonfigurowany
przez Wykonawcę w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
4. Potwierdzeniem prawidłowości dokonania dostawy będzie Protokół Odbioru podpisany
bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego.
5. Protokół Odbioru zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego po:

1) potwierdzeniu zgodności zakresu jakościowego i ilościowego dostarczonego Przedmiotu Umowy
zezłożoną ofertą Wykonawcy i SIWZ,

2) potwierdzeniu braku widocznych wad i uszkodzeń Przedmiotu Umowy,
3) potwierdzeniu prawidłowego działania zainstalowanego przez Wykonawcę sprzętu
oraz oprogramowania,

4) potwierdzeniu, że pomieszczenia, do których Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia,
pozostały w należytym porządku oraz w stanie niepogorszonym po zakończonej dostawie,
5) przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa w SIWZ.
6. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy nie spełnia wymagań określonych w ust. 5, Zamawiający
sporządzi protokół zawierający Wykaz zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
usunięcia zastrzeżeń zapisanychw Wykazie, po czym powtórnie odbędzie się procedura odbioru.
7. Za datę odbioru ustala się datę odbioru przedmiotu zamówienia, do którego Zamawiający nie miał
zastrzeżeń, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru.

§5
1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia jest
Protokół Odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.

2. Faktura będzie wystawiona na: Powiat Łowicki, 99 - 400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30,
NI P 834-18-82-519.

3. Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
W ciągu 30 dni od przekazania prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

4. Za datę płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
przez

jego

bank.
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§6
1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń,w których urządzenia mają być rozmieszczone;
2) dokonywania bieżących uzgodnień związanych z rozmieszczeniem urządzeń w poszczególnych
pomieszczeniach;
3) odbioru Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6;
4) zapłaty ceny Umownej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 .

2. Najpóźniej w terminie 2 dni od zawarcia Umowy Zamawiający wskaże osobę upoważnioną
do kontaktu w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego.
3. Wszelkich ustaleń dotyczących realizacji umowy Wykonawca dokonuje wyłącznie z osobą
wskazaną w ust. 2. .

§7
-^-^

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z ofertą, SIWZ
oraz z należytą starannością, a także obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz w terminach
i na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym i Użytkownikami, przez których należy
rozumieć:

1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza
Kościuszki w Łowiczu

ul. Blich 10
99-400 Łowicz,

2) l Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu,
ul. Bonifraterska 3,
99-400 Łowicz,

3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu,
ul. Podrzeczna 30
99-400 Łowicz

odpowiednio do zakresu dostaw wskazanego w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany posługiwać się osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje,
odpowiednio przeszkolonymi i wyposażonymi w niezbędny sprzęt.
4. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego
o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczących zarówno terminów
jak i zakresu rzeczowego Umowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o terminie dostawy
na co najmniej 2 dni robocze przed jej wykonaniem, z uwzględnieniem terminu rozpoczęcia realizacji
Umowy wskazanego w § 3 ust. 1.

6. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone
przez Wykonawcę i jego Podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które
mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze
wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych obejmujących roszczenia związane z wyrządzonymi
przez Wykonawcę i jego podwykonawców szkodami związanymi z wykonaniem niniejszego
Przedmiotu Umowy, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które zostałyby
skierowane do Zamawiającego lub Użytkownika, osób upoważnionych do ich reprezentacji,
pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego.
7. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu znaku
towarowego, licencji lub praw patentowych dotyczących Przedmiotu Umowy, odpowiedzialność z tego
tytułu ponosi Wykonawca.

§8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone urządzenia gwarancji jakości zgodnie
ze złożoną ofertą, liczącod daty dokonania odbioru przedmiotu umowy naponiższych warunkach:
1) Gwarancja obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji wady, powstałe
3
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w czasie prawidłowego użytkowania, przy czym wada jest rozumiana jawne lub ukryte właściwości
tkwiące w Przedmiocie Umowy, każde nieuzgodnione z Zamawiającym: zmniejszenie wartości
przedmiotu Umowy, obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy, odstępstwo od SIWZ,
niekorzystna w stosunku do zakładanej zmiana parametrów użytkowych przedmiotu zamówienia.
2) W przypadku ujawnienia się Wady w zakresie objętym gwarancją Zamawiający lub Użytkownik
dokona zgłoszenia telefoniczne, e-mailem, lub pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć
na własny koszt zgłoszoną Wadę w terminie określonym w ofercie.

3) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może ustalić inny niż
wskazany pkt2 termin usunięcia Wad, pod warunkiem, że ww. wniosek wpłynie do Zamawiającego
przed upływem wyznaczonego terminu.
4) Po usunięciu Wady Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do Odbioru gwarancyjnego.
5) Zamawiający przystąpi do Odbioru gwarancyjnego w terminie 4 dni od otrzymania zgłoszenia,
o którym mowa w pkt 4.

6) Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia Protokołem odbioru
usunięcia Wad.

7) W przypadku naprawy lub wymiany urządzenia lub jego części na nowe, okres gwarancji biegnie
na nowo od chwili odbioru urządzenia lub jego części w stanie wolnym od wad,
8) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dokonywania napraw w ramach gwarancji wyłącznie
przez producenta urządzeń, oficjalnego przedstawiciela producenta sprzętu lub serwisu
posiadającego na dzień wykonania naprawy autoryzację producenta tego sprzętu.
9) Jeśli na zainstalowane urządzenia producent udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez
Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych
gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

10) Wszelkie naprawy i wymiany sprzętu lub jego elementów i podzespołów winny być dokonane
z zachowaniem co najmniej parametrów nie gorszych niż określone w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy.
Po usunięciu Wady Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do Odbioru gwarancyjnego.

2. Po dokonaniu odbioru końcowego Umowa będzie traktowana również jako dokument gwarancyjny.
Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobny dokument zawierający warunki gwarancji,
którego postanowienia będą sprzeczne z niniejszą umową, nie będą one obowiązujące.
3.Niezależnie od uprawnień z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające
z rękojmi za wady.

4. Uprawnienia wynikające z rękojmi lub gwarancji nie naruszają prawa Zamawiającego
do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych
w kodeksie cywilnym.

§9
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 pkt 1.3. Umowy,

2) za zwłokę w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy w wysokości 1% ustalonego wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 2 pkt 1.3. Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego
oddania określonego w §3,

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% umownego
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 pkt 1.3. Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc
od dnia wyznaczonego nausunięcie wad.

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1. nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
stają się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki -odpowiednio w każdym z tych dni.
3. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia dostaw składających się
na Przedmiot Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
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4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Wykonawcy
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający może żądać odsetek
ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

5. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę
z należności Wykonawcy.

6. Jeżeli nie będzie możliwości wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie wartości
faktury, kara umowna podlega zapłacie w terminie 14 dni od wezwania Strony zobowiązanej
do jej zapłaty.

7. Wprzypadku wystąpienia okoliczności określonych w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych zzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zapisy
ust. 5 - 7 nie mają zastosowania.

§10

1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków określonych przepisami prawaZamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) zamówienie jest realizowane niezgodnie z Umową,

2) Wykonawca opóźnia się z wydaniem Przedmiotu Umowy wstosunku do terminu wskazanego
w§ 3 o co najmniej 30 dni.

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej
w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.

§11
*,

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą Umowy w stosunku
do treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystąpienia okoliczności
określonych w ust. 2 - 5 oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji Umowy o okres trwania przyczyn,
z powodu których będzie zagrożone jego dotrzymanie, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji Umowy będą
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub Użytkownik,

2) jeżeli Wykonawca z uwagi na okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający
lub Użytkownik, nie mógł rozpocząć realizacji Umowy w terminie określonym jako
„od 15.08.2021 r",

3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez pojęcie siły wyższej Strony uznają wydarzenie lub okoliczność o charakterze
nadzwyczajnym, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec
przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności za siłę wyższą uznaje się: wojny, stany
nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie przedmiotu umowy,
4) w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa
szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia
publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej,
o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
zwanych dalej Okolicznościami, jeżeli uniemożliwiają one wykonywanie zamówienia i są niezależne
od Stron,

3. Strony mają prawo do wcześniejszego rozpoczęcia realizacji Umowy określonego jako
„od 15.08.2021 r"., jeżeli w pomieszczeniach, w których Zamawiający planuje rozmieszczenie
Przedmiotu Umowy, zakończą się roboty budowlane zlecone przez Zamawiającego odrębnymi
umowami.

4. Strony mają prawo do zmiany rodzaju rozwiązań technicznych lub parametrów zaoferowanych
w ofercie, jeżeli będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a cena nie ulegnie zmianie,:
1) w przypadku, gdy parametry techniczne urządzeń będą korzystniejsze dla Użytkownika
niżzaoferowane w ofercie,
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2) w przypadku pojawienia się na rynku urządzeń nowszej generacji umożliwiającego uzyskanie
lepszej jakości, lub podniesienie walorów użytkowych,

3) w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
4) w przypadku w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w
razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić
zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej
lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi, jeżeli Okoliczności uniemożliwiają wykonywanie zamówienia i są niezależne
od

Stron.

5. Strony mają prawo do zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT
od towarów i usług. Zmiana wynagrodzenia brutto może dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia
w życie przepisów zmieniających te przepisy. Wynagrodzen.ie Wykonawcy brutto może ulec
zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, pod warunkiem, że ceny
netto dostaw objętych fakturowaniem nie ulegną zmianie.

6. Jeżeli Strona uważa się za uprawnioną do żądania zmiany Umowy na podstawie wskazanej
w niniejszej Umowie, zobowiązana jest do przekazania drugiej Stronie wniosku dotyczącego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
7. Strona zobowiązana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem,o którym mowa w ust. 6., wszelkich
dokumentów oraz informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia
lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

8. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Strona powiadomi drugą Stronę
o akceptacji żądania zmiany Umowy lubodpowiednio o braku akceptacji zmiany.
9. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
10. W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która reguluje dokonywanie zmian umowy
w sprawie zamówienia publicznego określonych w ww. akcie prawnym, Strony zobowiązują się do
niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności Związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może
wystąpić. Strony Umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa powyżej,
oświadczenia lub dokumenty określone ww. ustawą.

l-§12' "' •1 • ' ^ ' ' 1 1 1 ' ' 11 l''':l1. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy
przetwarzane będą 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 (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) - dalej również „ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r."

oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego dotyczącego ochrony danych
osobowych, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z zapewnieniem stosowania 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 (Dz.U. z 2019 r. póz. 730).
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Zamawiający informuje, a Wykonawca oświadcza, iż poniższą informację
przyjmuje do wiadomości:

Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział
w wykonaniu niniejszej umowy jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz,
ul.Stanisławskiego 30.

1) Administratorwyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: iod@powiatlowickj.pl
lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowew Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30,
6
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2) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy
przetwarzane są w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 póz. 869) jak również w celu realizacji umowy zawartej
pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Łowickim w ramach realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminem Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Łowiczu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 34/2019 Zarządu Powiatu
Łowickiego z dnia 30.01.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Staroshwa Powiatowego
w Łowiczu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy
mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w tym z uwzględnieniem treści art. 8 i 8a oraz art. 96 ust. 3, ust. 3a i 3b ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp . statuującego jawność postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego,
4) Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy będą
przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14
póz. 67; Nr 27 póz. 140) oraz umowy zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem
Łowickim w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020,
5) Wykonawca oraz inne osoby biorące udział w wykonaniu niniejszej umowy mają prawo
do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,
6) Wykonawca oraz inne osoby biorące udział w wykonaniu niniejszej umowy mają prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób
biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia7 kwietnia 2016 roku,
7) Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania
jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia umowy.

§13
W związku z faktem, że projekt pn. „Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej

/^\

wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego", zwany dalej
Projektem, w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienie, otrzymał wsparcie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
WojewódzhA/a Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,
Działanie V11.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna, Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu w zakresie realizacji przedmiotu
umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo
oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów, w tym finansowych,
związanych z Projektem w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
2) W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, o których mowa
w pkt 1 oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed
terminem, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować
Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych realizowanym Projektem
w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca,
3) W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w pkt 1 Zamawiający poinformuje
o tym pisemnie Wykonawcę, przed upływem tego terminu. Wykonawca przedłuży termin
przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu o czas wskazany przez Zamawiającego
- nie będzie to stanowiło zmiany umowy,
4) Wykonawca będzie przechowywał dokumenty związane z realizowanym Projektem w formie
oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na powszechnie uznawanych
nośnikach danych.
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§14

Wsprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§15
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody

Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§16

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
§18
Integralnymi częściami Umowy są następujące załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy,

z zastrzeżeniem, że do celów interpretacji Umowy pierwszeństwo ma dokumentwskazany w pkt 1.
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UMOWA NR

zawarta w dniu ................... r. pomiędzy Powiatem Łowickim, zwanym dalej Zamawiającym,
z siedzibą w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30, NIP 834-18-82-519, reprezentowanym
przez Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu którego działają:

D
2).
a

z siedzibą w ............. (kod pocztowy........), przy ulicy...............
wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ................ pod
numerem: ................. kapitał zakładowy w wysokości ........ (w przypadku spółki z o.o., spółki akcyjnej i spófki
komandytowo-akcyjnej)

NIP.
REGON.

lub .............. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
z siedzibą w............. (kod pocztowy........), przy ulicy...............................................................

NIP....................................................................................................................................

REGON.
lub
(imię i nazwisko)...........................................(adres).
zwanym dalej „Wykonawcą",
reprezentowanym przez:

•i

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie dostawy wyposażenia pracowni szkolnych w ramach
projektu pn. „Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową
i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego" Zadanie nr 2: „Dostawa
wyposażenia pracowni językowych" dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają,
co następuje:

^

§1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę wyposażenia pracowni
szkolnych w ramach projektu pn. „Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz
z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego" w zakresie
Zadania nr 2: „Dostawa wyposażenia pracowni językowych".

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwanego również „Przedmiotem Umowy"
lub „urządzeniami", określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ
oraz w ofercie Wykonawcy.

§2
1. Za zrealizowanie przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

1.1. netto: .......................................................................................................................zł

(słownie złotych:................................................................................................................),
z tego:

1.1.1. kwota................. zł opodatkowana stawką VAT 0 %,
1.1.2. kwota.................zł opodatkowana stawką VAT 23 %
1.2. podatek VAT w kwocie .........;...................................................................,............. zł
(słownie złotych:..;;............/../............./............:..,../........................................
1.3. brutto......:...,..... zł (słownie złotych:......;.:....../..;..................;..„..........,„
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2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki.
3. Koszty transportu, rozładunku, montażu, rozmieszczenia i konfiguracji przedmiotu zamówienia
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego pokryje Wykonawca.

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie
od 15.08.2021 r. do 31.08.2021 r.
2. Miejsca wy konania dostaw przez Wykonawcę:
1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza
Kościuszki w Łowiczu

ul. Blich 10
99-400 Łowicz,

2) l Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu,
ul. Bonifraterska 3
99-400 Łowicz,

3) Zespół Szkół Ponad podstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu,
ul. Podrzeczna 30
99-400 Łowicz,

w zakresie wskazanym w ofercie.

§4
1. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego utraty albo uszkodzenia
do chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego.

2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego potwierdzonego Protokołem Odbioru całkowite ryzyko
uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego.

3. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony, rozmieszczony, uruchomiony i skonfigurowany
przez Wykonawcę w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
4. Potwierdzeniem prawidłowości dokonania dostawy będzie Protokół Odbioru podpisany
bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego.
5. Protokół Odbioru zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego po:
1) potwierdzeniu zgodności zakresu jakościowego i ilościowego dostarczonego Przedmiotu Umowy
ze złożoną ofertą Wykonawcy i SIWZ,
2) potwierdzeniu braku widocznychwad i uszkodzeń Przedmiotu Umowy,
3) potwierdzeniu prawidłowego działania zainstalowanego przez Wykonawcę sprzętu
oraz oprogramowania,

4) potwierdzeniu, że pomieszczenia, do których Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia,
pozostały w należytym porządku oraz wstanie niepogorszonym po zakończonej dostawie,
5) przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa w SIWZ.
6. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy nie spełnia wymagań określonych w ust. 5, Zamawiający
sporządzi protokół zawierający Wykaz zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
usunięcia zastrzeżeń zapisanych w Wykazie, po czym powtórnie odbędzie się procedura odbioru.
7. Za datę odbioru ustala się datę odbioru przedmiotu zamówienia, do którego Zamawiający nie miał
zastrzeżeń, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru.

§5
1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia jest
Protokół Odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Faktura będzie wystawiona na: Powiat Łowicki, 99 - 400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30,

NIP 834-18-82-519.

3. Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
w ciąg u 30 dni od przekazania prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
4. Za datę płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
przez

jego

bank.
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§6
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń, w których urządzenia mają być rozmieszczone;
2) dokonywania bieżących uzgodnień związanych z rozmieszczeniem urządzeń w poszczególnych
pomieszczeniach;

3) odbioru Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6;
4) zapłaty ceny Umownej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 .

2. Najpóźniej w terminie 2 dni od zawarcia Umowy Zamawiający wskaże osobę upoważnioną
do kontaktu w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego.
3. Wszelkich ustaleń dotyczących realizacji umowy Wykonawca dokonuje wyłącznie z osobą
wskazaną w ust. 2. .

§7
r\

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z ofertą, SIWZ
oraz z należytą starannością, a także obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz w terminach
i na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym i Użytkownikami, przez których należy
rozumieć:

1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza
Kościuszki w Łowiczu

ul.BlichlO
99-400 Łowicz,

2) l Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu,
ul. Bonifraterska 3,
99-400 Łowicz,

3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu,
ul. Podrzeczna 30
99-400 Łowicz

^~\

odpowiednio do zakresu dostaw wskazanego w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany posługiwać się osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje,
odpowiednio przeszkolonymi i wyposażonymiw niezbędny sprzęt.
4. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego
o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczących zarówno terminów
jak i zakresu rzeczowego Umowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o terminie dostawy
na co najmniej 2 dni robocze przed jej wykonaniem, z uwzględnieniem terminu rozpoczęcia realizacji
Umowy wskazanego w § 3 ust. 1.

6. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone
przez Wykonawcę i jego Podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które
mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze
wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych obejmujących roszczenia związane z wyrządzonymi
przez Wykonawcę i jego podwykonawców szkodami związanymi z wykonaniem niniejszego
Przedmiotu Umowy, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które zostałyby
skierowane do Zamawiającego lub Użytkownika, osób upoważnionych do ich reprezentacji,
pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego.

7. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemuz roszczeniami z tytułu znaku
towarowego, licencji lub praw patentowych dotyczących Przedmiotu Umowy, odpowiedzialność z tego
tytułu ponosi Wykonawca.

§8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone urządzenia gwarancji jakości zgodnie
zezłożonąofertą, licząc od daty dokonania odbioru przedmiotu umowy na poniższych warunkach:
1) Gwarancja obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji wady, powstałe
3
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w czasie prawidłowego użytkowania, przy czym wada jest rozumiana jawne lub ukryte właściwości
tkwiące w Przedmiocie Umowy, każde nieuzgodnione z Zamawiającym: zmniejszenie wartości
przedmiotu Umowy, obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy, odstępstwo od SIWZ,
niekorzystnaw stosunku do zakładanej zmiana parametrów użytkowych przedmiotu zamówienia.
2) W przypadku ujawnienia się Wady w zakresie objętym gwarancją Zamawiający lub Użytkownik
dokona zgłoszenia telefoniczne, e-mailem, lub pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć
na własny koszt zgłoszoną Wadę w terminie określonym w ofercie.

3) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może ustalić inny niż
wskazany pkt2 termin usunięcia Wad, pod warunkiem, że ww. wniosek wpłynie do Zamawiającego
przed upływem wyznaczonego terminu.

4) Po usunięciu Wady Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość doOdbioru gwarancyjnego.
5) Zamawiający przystąpi do Odbioru gwarancyjnego w terminie 4 dni od otrzymania zgłoszenia,
p którym mowa w pkt 4.
6) Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia Protokołem odbioru
usunięcia Wad.

7) W przypadku naprawy lub wymiany urządzenia lub jego części na nowe, okres gwarancji biegnie
na nowo od chwili odbioru urządzenia lub jego części w stanie wolnym od wad,
8) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dokonywania napraw w ramach gwarancji wyłącznie
przez producenta urządzeń, oficjalnego przedstawiciela producenta sprzętu lub serwisu
posiadającego na dzień wykonania naprawy autoryzację producenta tego sprzętu.
9) Jeśli na zainstalowane urządzenia producent udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez
Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych
gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

10) Wszelkie naprawy i wymiany sprzętu lub jego elementów i podzespołów winny być dokonane
z zachowaniem co najmniej parametrów nie gorszych niż określone w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy.
Po usunięciu Wady Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do Odbioru gwarancyjnego.
2. Po dokonaniu odbioru końcowego Umowa będzie traktowana również jako dokument gwarancyjny.
Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobny dokument zawierający warunki gwarancji,
którego postanowienia będą sprzeczne z niniejszą umową, nie będą one obowiązujące.
3. Niezależnie od uprawnień z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające
z rękojmi za wady.

4. Uprawnienia wynikające z rękojmi lub gwarancji nie naruszają prawa Zamawiającego
do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych
w kodeksie cywilnym.

§9
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 pkt 1.3. Umowy,

2) za zwłokę w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy w wysokości 1% ustalonego wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 2 pkt 1.3. Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego
oddania określonego w § 3,

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% umownego
wynagrodzenia brutto wskazanego w§ 2 pkt 1.3. Umowy, za każdy dzień Zwłoki, licząc
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1. nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
stają się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

3. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia dostaw składających się
na Przedmiot Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązkowi zobowiązań wynikających z Umowy.
4
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4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Wykonawcy
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający może żądać odsetek
ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.
5. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki w za płacie kary potrącić należną mu kwotę
z należności Wykonawcy.

6. Jeżeli nie będzie możliwości wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie wartości
faktury, kara umowna podlega zapłacie w terminie 14 dni od wezwania Strony zobowiązanej
do jej zapłaty.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zapisy
ust. 5 - 7 nie mają zastosowania.

§10
.^^

1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków określonych przepisami prawa Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) zamówienie jest realizowane niezgodnie z Umową,
2) Wykonawca opóźnia się z wydaniem Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego
w§ 3 o co najmniej 30 dni.
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej
w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.

§11

/~\^

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą U mowyw stosunku
do treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystąpienia okoliczności
określonych w ust. 2-5 oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji Umowy o okres trwania przyczyn,
z powodu których będzie zagrożone jego dotrzymanie, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji Umowy będą
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub Użytkownik,
2) jeżeli Wykonawca z uwagi na okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający
lub Użytkownik, nie mógł rozpocząć realizacji Umowy w terminie określonym jako
„od 15.08.2021 r",
3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez pojęcie siły wyższejStrony uznają wydarzenie lub okoliczność o charakterze
nadzwyczajnym, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec
przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności za siłę wyższą uznaje się: wojny, stany
nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie przedmiotu umowy,
4) w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa
szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia
publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej,
o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
zwanych dalej Okolicznościami, jeżeli uniemożliwiają one wykonywanie zamówienia i są niezależne
od Stron,

3. Strony mają prawo do wcześniejszego rozpoczęcia realizacji Umowy określonego jako
„od 15.08.2021 r"., jeżeli w pomieszczeniach, w których Zamawiający planuje rozmieszczenie
Przedmiotu Umowy, zakończą się roboty budowlane zlecone przez Zamawiającego odrębnymi
umowami.

4. Strony mają prawo do zmiany rodzaju rozwiązań technicznych lub parametrów zaoferowanych
w ofercie, jeżeli będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a cena nie ulegnie zmianie,:
1) w przypadku, gdy parametry techniczne urządzeń będą korzystniejsze dla Użytkownika
niżzaoferowane w ofercie,
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2) w przypadku pojawienia się na rynku urządzeń nowszej generacji umożliwiającego uzyskanie
lepszej jakości, lub podniesienie walorów użytkowych,

3) w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
4) w przypadku w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w
razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić
zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej
lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi, jeżeli Okoliczności uniemożliwiają wykonywanie zamówienia i są niezależne
od Stron.

5. Strony mają prawo do zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT
od towarów i usług. Zmiana wynagrodzenia brutto może dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia
w życie przepisów zmieniających te przepisy. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto może ulec
zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, pod warunkiem, że ceny
netto dostaw objętych fakturowaniem nie ulegną zmianie.

6. Jeżeli Strona uważa się za uprawnioną do żądania zmiany Umowy na podstawie wskazanej
w niniejszej Umowie, zobowiązana jest do przekazania drugiej Stronie wniosku dotyczącego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lubokoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
7. Stronazobowiązana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6., wszelkich
dokumentów oraz informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia
lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

8. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Strona powiadomi drugą Stronę
o akceptacji żądania zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
9. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
10. W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która reguluje dokonywanie zmian umowy
w sprawie zamówienia publicznego określonych w ww. akcie prawnym, Strony zobowiązują się do
niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może
wystąpić. Strony Umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa powyżej,
oświadczenia lub dokumenty określone ww. ustawą.

§12
1. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy
przetwarzane będą 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 (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) -dalej również „ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r."
oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego dotyczącego ochrony danych
osobowych, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianieniektórych ustaw
w związku z zapewnieniem stosowania 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 (Dz.U. z 2019 r.póz. 730).

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Zamawiający informuje, a Wykonawca oświadcza, iż poniższą informację
przyjmuje do wiadomości:

Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział
w wykonaniu niniejszej umowy jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz,
ul. Stanisławskiego 30.

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan i/Pan skontaktować

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez ę-mail: iod@powiatlowickj.pl
lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30,
6
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2) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy
przebA/arzane są w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 póz. 869) jak również w celu realizacji umowy zawartej
pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Łowickim w ramach realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminem Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Łowiczu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 34/2019 Zarządu Powiatu
Łowickiego z dnia 30.01.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Łowiczu - na pod stawi e art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy
mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w tym z uwzględnieniem treści art. 8 i 8a oraz art. 96 ust. 3, ust. 3a i 3b ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp statuującego. jawność postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego,
'^^

4) Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy będą
przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działaniaarchiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14
póz. 67; Nr 27 póz. 140) oraz umowy zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem
Łowickim w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020,

5) Wykonawca oraz inne osoby biorące udział w wykonaniu niniejszej umowy mają prawo
do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,
6) Wykonawca oraz inne osoby biorące udział w wykonaniu niniejszej umowy mają prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób
biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego

»

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia7 kwietnia 2016 roku,

7) Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania
jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia umowy.

§13

r~\

W związku z faktem, że projekt pn. „Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej
wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego", zwany dalej
Projektem, w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienie, otrzymał wsparcie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,
Działanie V11.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna, Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu w zakresie realizacji przedmiotu
umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo
oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów, w tym finansowych,
związanych z Projektem w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
2) W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, o których mowa
w pkt 1 oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed
terminem, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować
Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych realizowanym Projektem
w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca,

3) W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w pkt 1 Zamawiający poinformuje
o tym pisemnie Wykonawcę, przed upływem tego terminu. Wykonawca przedłuży termin
przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu o czas wskazany przez Zamawiającego
- nie będzie to stanowiło zmiany umowy,

4) Wykonawca będzie przechowywał dokumenty związane z realizowanym Projektem w formie
oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na powszechnie uznawanych
nośnikach danych.
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§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§15
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego pod rygorem nieważności.
§16
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
§18
Integralnymi częściami Umowy są następujące załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy,
z zastrzeżeniem,że do celów interpretacji Umowy pierwszeństwo ma dokument wskazany w pkt1.
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