
 
 

 
 

Załącznik Nr 6 
do zapytana ofertowego nr BARR.2.2021 

z dnia 04.02.2021 roku 
 

UMOWA nr … 
 
zawarta w Biłgoraju, w dniu ................. pomiędzy 
 
…………………………. prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą ………………………….. z siedzibą 
w ……………………..; .. – ……………. NIP: ………………; REGON: ……………… 
 
……………………………. z siedzibą w ……………….. przy ul. ………………., .. – ……………, zarejestrowaną w 
Sądzie Rejonowym …………………………………… pod numerem KRS …………………..; NIP: ……………., 
REGON: …………………; kapitał zakładowy …………………. zł, reprezentowaną przez: 
………………….. - ……………………….. 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
a  
 
Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 65, 
23 – 400 Biłgoraj, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w 
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029538; NIP: 
9180010647, REGON: 950173239; kapitał zakładowy 552.400 zł, reprezentowaną przez: 
Mateusza Bury – prezesa zarządu, 
 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie zapytania ofertowego nr BARR.2.2021 z dnia 
04.02.2021 w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
 
o następującej treści 
 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia polegająca na dostawie sprzętu 

komputerowego, oprogramowania, sprzętu biurowego, mebli biurowych zwanych dalej: 
„sprzętem” lub „produktem”, spełniających warunki techniczne określone w załączniku nr 1 
do Zapytania i w ofercie Wykonawcy, stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, pełnowartościowy i 
wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami 

3. Umowa została zawarta w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. 
„Specjalistyczne doradztwo na rzecz rozwoju lubelskiego sektora MŚP” w ramach Osi 
Priorytetowej: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.4 Dostosowanie ofert IOB do 
potrzeb rynku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020 

 
§ 2 

 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) dostarczenia produktów będących przedmiotem umowy: 
a) do siedziby Zamawiającego, 
b) we własnym zakresie i na swój koszt, 
c) w godzinach urzędowania Zamawiającego, 

2) dostarczenia sprzętu wraz: 



 
 

 
 

a) z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi oraz innymi dokumentami niezbędnymi 
do przejęcia sprzętu do używania, 

b) ze wszystkimi akcesoriami stanowiącymi komplet sprzedażowy, 
3) wniesienia sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego, 
4) zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy sprzętu, 

nie później niż na 1 dzień przed tym terminem, 
5) uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego terminu dostawy sprzętu, w przypadku 

zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego uwag, co do terminu zaproponowanego 
przez Wykonawcę zgodnie z pkt 4, 

6) przygotowania protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego podstawę odbioru, 
7) współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy, a w szczególności udzielania 

wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu umowy na każde 
żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego. 

 
§ 3 

 
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać do dnia 

……………… 
2. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień, w którym podpisany 

zostanie przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy (protokół odbioru) sprzętu - 
bez uwag. 

3. Prawo własności sprzętu, o którym mowa w § 1 przechodzi na Zamawiającego z dniem 
podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest: 
1) niezgodny z opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu umowy, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy lub jest niekompletny, 
2) posiada ślady użytkowania lub zewnętrznego uszkodzenia, 
Zamawiający odmówi odbioru części lub całości sprzętu, sporządzając protokół zawierający 
przyczyny odmowy odbioru (protokół rozbieżności). Zamawiający wyznaczy następnie 
termin dostawy sprzętu fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru 
zostanie powtórzona. 

5. Procedura odbioru określona w ust. 4 nie może trwać dłużej niż 10 dni. Przedmiotowy 
termin nie wydłuża terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

 
§ 4 

 
1. Strony uzgadniają, że za wykonanie zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 

nie większej niż … (słownie: … 00/100) złotych brutto, zwane dalej „wynagrodzeniem”.  
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze 

VAT w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. 

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jego dostawą 
4. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego. 
5. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu 

realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.  
6. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 
2020. 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do należytej współpracy z Zamawiającym podczas realizacji 

umowy. 
2. Wykonawca wskaże co najmniej 1 osobę, z którą Zamawiający będzie mógł się 

kontaktować w sprawach technicznych dotyczących obsługi sprzętu. 
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt będący przedmiotem umowy na 

okres wyszczególniony w opisie przedmiotu zamówienia. 



 
 

 
 

4. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 3 rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu, o 
którym mowa w § 3 ust. 2. 

5. Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne oraz wady prawne sprzętu. 

6. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia wad Wykonawcy na adres e-mail 
____________________ lub telefonicznie ______________________ w dni robocze w 
godz. 8:00-16:00. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w siedzibie Zamawiającego 
w czasie nieprzekraczającym 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia. 

8. Wykonawca zapewni bezpłatne usunięcie awarii w okresie trwania gwarancji zgodnie z jej 
warunkami. 

9. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego, 
Wykonawca zapewni: 
1) odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu, 
2) naprawę sprzętu w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 
3) dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt do siedziby Zamawiającego. 

10. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 7 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia wadliwego sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i 
uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych do parametrów 
naprawianego sprzętu. 

11. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego 
wymiany na nowy w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady. 

12. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu 
sprzętu naprawianego w ramach gwarancji poza siedzibą Zamawiającego pokrywa 
Wykonawca. 

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane w wykonaniem obowiązków wynikających z 
gwarancji oraz z tytułu rękojmi. 

14. W przypadku, gdy z kart gwarancyjnych wynikają korzystniejsze warunki gwarancji niż 
przewidziane powyżej, mają one zastosowanie do niniejszej umowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kontynuacji świadczeń gwarancyjnych (przez 
producenta urządzeń lub jego autoryzowaną placówkę serwisową) w przypadku 
niemożliwości ich wypełnienia przez Wykonawcę. 

 
§ 6 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
w trakcie jej realizacji, 

2) Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
w terminie 14 dni od daty jej zawarcia lub zaniechał ich realizacji na okres dłuższy niż 
14 dni. Stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez 
Zamawiającego, 

3) pomimo pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje 
przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje 
zobowiązania umowne, 

4) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz 
osób trzecich. 

2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z 
chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę 
odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 może 
być dokonane w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę 
odstąpienia od umowy. 

 
§ 7 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i 

wysokości: 



 
 

 
 

1) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy 
dzień zwłoki za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub 
terminu z § 3 ust. 5, 

2) 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy 
dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków Wykonawcy wynikających z gwarancji, 

3) 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 – w razie odstąpienia 
od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 8 

 
Umowa może być zmieniona w szczególności w następujących przypadkach:  

1. Zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej 
realizacji zamówienia związane z: 

a) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, 
że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 

b) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub 
okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 
umowy, 

c) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron 
umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność 
realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia 
realizowanego zamówienia czy interesu społecznego lub interesu Zleceniodawcy, 
przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość 
niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia i/lub skróceniu terminu 
realizacji usługi, 

d) brakiem dostępnego sprzętu przedstawionego w ofercie lub dostępnością na 
moment realizacji zamówienia przez wykonawcę, sprzętu przedstawionego w 
ofercie w cenach rażąco wyższych od cen skalkulowanych na moment składania 
oferty. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany 
zaoferowanego sprzętu na inny, niemniej jednak nowy zaproponowany sprzęt musi 
spełniać minimalne parametry określone w załączniku nr 1 do zapytania 
ofertowego, a zmiana nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia podanego 
w ofercie za całość przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie braku dostępności 
sprzętu wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody w postaci oświadczeń co 
najmniej 3 sprzedawców o braku dostępności danego sprzętu. Przez rażąco wysoką 
cenę należy rozumieć cenę danego sprzętu w dniu realizacji zamówienia wyższą o 
co najmniej 30% od ceny takiego samego sprzętu z dnia składania oferty, na co 
wykonawca przedstawi stosowne dowody. 

2. Zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku zmiany stawki podatku 
VAT, o wartość wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT 

3. Zmiany porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności 
związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony 
umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian 
organizacyjnych, choroby, wypadków losowych), 

4. Wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową 
sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej umowy, które 
uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie 
niniejszej umowy i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie i których 
nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą 
starannością. 

 
 
 
 



 
 

 
 

§ 9 
 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie oświadczenia woli, powiadomienia i informacje, które Strony są zobowiązane sobie 

przekazywać w związku z zawarciem umowy, wymagają formy pisemnej i Strony 
zobowiązują się do ich doręczania za potwierdzeniem odbioru/formy dokumentowej. 

4. W przypadku ww. korespondencji pochodzącej od Wykonawcy adresem właściwym dla 
doręczeń Zamawiającemu jest adres: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. 
Kościuszki 65, 23 – 400 Biłgoraj 

5. W przypadku ww. korespondencji pochodzącej od Zamawiającego adresem właściwym dla 
doręczeń Wykonawcy jest adres: ……….. .  

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy 
lub z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą 
rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

8. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 
Nr 1  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Nr 2 – Oferta Wykonawcy 

  



 
 

 
 

 
Klauzula obowiązku informacyjnego 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej: „RODO”), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biłgorajska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A., ul. Kościuszki 65, 23 – 400 Biłgoraj, tel.: 84 686 53 93; 604564148  

2. Administrator nie ustanowił inspektora ochrony danych. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wiązanych z zawarciem i realizacją 

umowy i w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na 

podstawie odrębnych przepisów. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego 
wynoszącego 5 lat i nie krócej niż okres wskazany w umowie o dofinansowanie nr 
RPLU.03.04.00-06-0001/19-00 dotyczący archiwizacji, tj. do dnia 31.12.2027r. 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
lub profilowaniu. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. 
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

 

 

………………………………………  ……………………………………… 
(miejscowość i data)  (podpis) 


