
 

 

 

Istotne postanowienia umowne    - załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 
 

UMOWA Nr …………………… 
 
zawarta w dniu …………………… r. w Kroczycach pomiędzy: 
 
Gminą Kroczyce, z siedzibą w Kroczycach, przy ul. Batalionów Chłopskich 29, REGON 
151398729, NIP 649-22-89-505, reprezentowaną przez: 
 
- Wójt Gminy Kroczyce – Stefan Pantak 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
……………………………… z siedzibą pod adresem: …………………., NIP…………., REGON …………., 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
o treści następującej: 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie art. 
4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm.).  

2.  Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów  z terenu 
Gminy Kroczyce, w ramach projektu pod nazwą – “ZDALNA SZKOŁA+ w ilości …………sztuk 
wraz z oprogramowaniem. 

3. Wszystkie dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. 
 

§2 
Termin realizacji 

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 7 dni od dnia podpisania umowy. 
 

§3 
Odbiór przedmiotu umowy 

1. Dostawa przedmiotu umowy może odbywać się w partiach. Po kompletnym dostarczeniu 
przedmiotu umowy Zamawiający sporządzi protokół odbioru, na podstawie którego 
Wykonawca wystawi fakturę z tytułu realizacji niniejszej umowy.  

2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże karty gwarancyjne, 
atesty/certyfikaty/deklaracje zgodności, instrukcje obsługi w języku polskim (jeżeli 
wymaga tego dany asortyment), itp. 
 

§4 
Obowiązki Stron 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie określonym w §2. 
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na sprzęt, będący przedmiotem zamówienia na okres 

…….. miesięcy1. 
3. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt posiada gwarancję producenta obejmującą 

okres nie mniejszy niż 24 miesiące. 
4. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić środki finansowe na pokrycie wynagrodzenia 

 Wykonawcy oraz dokonać terminowej zapłaty wynagrodzenia przysługującego 

                                                 
1
 .Zgodnie z ofertą Wykonawcy; jednak nie mniej niż 24 miesiące 



 

 

 

Wykonawcy.  
 

§ 5 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w łącznej wysokości …………….. 

zł brutto (słownie: ………………………..) w tym podatek VAT w wysokości ………….. 
2. Strony ustalają jednorazową płatność za wykonanie przedmiotu umowy, która nastąpi po 

podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy. 
3. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane  z 

wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy. 
4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru dostawy.  
5. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana z konta Zamawiającego 

przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do 
siedziby Zamawiającego.  

6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie w formie przelewu bankowego na 
rachunek do prowadzonej działalności gospodarczej nr 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Do niniejszego rachunku prowadzony jest rachunek VAT, zgodnie z art. 62 a ust. 1 ustawy 
Prawo Bankowe. Wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem do prowadzonej 
działalności gospodarczej Wykonawcy. 

8. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi poprzez mechanizm podzielonej 
płatności. 

§ 6 
Kary umowne 

 
1. Strony zastrzegają kary umowne na wypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:  

a) karę umowną za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie 
określonym w §2 ust. 1w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia umownego 
brutto,  

b) karę umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia umownego brutto 
w przypadku odstąpienia od Umowy na skutek wystąpienia okoliczności leżących 
po stronie Wykonawcy.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  
a) odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie należności wynikających z wystawionej 

faktury,  
b) karę umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia umownego, w przypadku 

odstąpienia od Umowy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od 
Wykonawcy.  

4. Zamawiający ma prawo potrącić kary, o których mowa w ust. 1 punkt a) 
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Jeżeli szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę 
w niniejszym paragrafie, bądź jeżeli kara umowna nie pokrywa faktycznej szkody, strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych według Kodeksu 
Cywilnego.  

 
 
 



 

 

 

§ 7 
Klauzula informacyjna 

Obowiązki informacyjne wynikające z 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. 

 
1. Zgodnie z art 13 ust 1 i 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 (Rozporządzenie ogólne), niniejszym informujemy, 
iż: 
a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie 

…………………………………………………….;. 
b) Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny pod adresem: ………………………………;. 
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Zakup sprzętu 
komputerowego na potrzeby uczniów  z terenu Gminy Kroczyce, w ramach projektu 
pod nazwą – “ZDALNA SZKOŁA+”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
oraz celów związanych z realizacją i rozliczaniem umowy zawartej w wyniku tego 
postępowania (o ile dojdzie do zawarcia umowy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
Rozporządzenia ogólnego, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze; 

d) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych osobowych 
wynikają z ustawy Pzp; 

e) Posiada Pani/Pan prawo do: 

– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych2, 

– przenoszenia danych, 
– wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.  

– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym; 
f) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom. Ewentualnymi 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 
3 ustawy Pzp lub osoby/podmioty/organy kontrolujące, którym zamawiający 
zobowiązany jest udostępnić dokumentację postępowania. Pani/Pana dane mogą 

                                                 
2 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków prawa dostępu, przysługującego osobie, której dane dotyczą, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji: 
 mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
 mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 



 

 

 

zostać również udostępnione w oparciu o  ustawę z dnia 6 września 2001 roku – o 
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018 r., poz. 1330). 

g) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących 
przepisów prawa i obowiązków Zamawiającego związanych z objęciem zamówienia 
finansowaniem ze środków UE – tzn. przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
kontroli postępowania i realizowanego Projektu;  

h) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe 
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia 
ogólnego.  

i) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
w formie profilowania. 

j) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

k) Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż 
od osoby, której dane dotyczą. 

2. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że: 
a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-

3rozporządzenia 2016/679 (RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

b) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1rozporządzenia 2016/679 
(RODO), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

c) zgodnie z art. 97 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych -w przypadku gdy 
wykonanie  obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3rozporządzenia 2016/679 
(RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od 
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w 
szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej. 
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Strony poddają spory wynikłe z tytułu niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1- egz. 
dla Wykonawcy. 

 
Wykonawca:         Zamawiający: 

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


