
 

 

Istotne postanowienia umowy dla części II  - załącznik nr 4 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 ofertowego przeprowadzonego 
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. 
zm.).  

2.  Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów dydaktycznych – etap III (CZĘŚĆ II) do 
Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Pradłach w ramach realizacji projektu 
pn.: „Odkrywam sekrety nauki”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

3. Wszystkie dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz posiadać 
niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. 

 
§2 

Termin realizacji 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 16.09.2019r.   
2. Dostawy należy realizować w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00, 

po uprzednim uzgodnieniu terminu z …………………………… 
§3 

Odbiór przedmiotu umowy 
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Szkoły Podstawowej w Pradłach przy 

ul. Batalionów Chłopskich 14. 
2. Do odbioru przedmiotu umowy upoważniona jest ……………….. 
3. Przedmiot umowy zostanie sprawdzony pod względem ilościowym oraz 

jakościowym (ewentualne uszkodzenia). W przypadku braku jakichkolwiek przedmiotów 
wykazanych w zestawieniu załączonym do oferty lub stwierdzenia uszkodzeń, dyrektor 
szkoły sporządzi protokół w obecności dostawcy zamówienia.  

4. Przedmiot zamówienia zostanie przez Zamawiającego zweryfikowany pod względem 
zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz 
zestawieniem zaoferowanego asortymentu, zawartym w ofercie Wykonawcy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany towaru uszkodzonego lub niezgodnego z ofertą, 
najpóźniej do końca terminu określonego w §2 ust.1.  

6. 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.  

7. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże karty gwarancyjne, 



 

 

atesty/certyfikaty/deklaracje zgodności, instrukcje obsługi w języku polskim (jeżeli 
wymaga tego dany asortyment), itp. 

8. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad lub usterek, o którym mowa 
w ust. 5, Zamawiający, po uprzednim dodatkowym, pisemnym wezwaniu do niezwłocznego 
usunięcia wad, będzie upoważniony do usunięcia ich na koszt wykonawcy.  

§4 
Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się zapewnić środki finansowe na pokrycie wynagrodzenia 
 Wykonawcy oraz dokonać terminowej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  
 

§ 5 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie określonym w §2 ust. 1, na adres 
wskazany w § 3 ust. 1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić transport i rozładunek przedmiotu umowy.  
3. Koszt czynności wymienionych w ust. 1 i 2, został wkalkulowany przez Wykonawcę w cenę 

oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy do realizacji 
niniejszego zamówienia.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie w trakcie realizacji dostawy 
wymogów dotyczących ochrony środowiska, w tym w szczególności związanych 
z usuwaniem odpadów, w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bhp. 

 
§ 6 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 
1. Przedstawiciel Wykonawcy  …………………….., 
2. Przedstawiciel zamawiającego   …………………………. 

 
§ 7 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w łącznej wysokości …………….. 

zł brutto (słownie: ………………………..) z podatkiem 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.  

§ 8 
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 50% wynagrodzenia umownego brutto,  

b) karę umowną w wysokości 30% 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 30% 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 określonego w § 7 ust. 1. 

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.  

§ 9 
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: 

 
 
 
 
……………………………………….      ………………………………………… 
 
 
 
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego: 
 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kroczyce,  ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-

425 Kroczyce; 
b) Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@kroczyce.pl , tel./34 315 21 50 do 

5. 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem jest: „Dostawa materiałów dydaktycznych- etap 
III (część II)  w ramach realizacji projektu pn.: „Odkrywam sekrety nauki!”, 

d) Odbiorcami danych osobowych będą: 
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
-     inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gmina Kroczyce przetwarzają dane 
osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Kroczyce. 

e) Dane osobowe będą przechowywane, do chwili realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane, jednak nie 
krócej niż okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych; 

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany; 
g) Posiada Pan/Pani: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;  
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- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych[1]; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2];   
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy RODO; 

h) Nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Zapoznałam/em się z informacjami i pouczeniem zawartym 
w niniejszej klauzuli. Przedmiotowe informacje są dla mnie 

zrozumiałe. 
 
 
 

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

Data i podpis 

 
 

                                                 
[1] skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa. 
[2] 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. 


