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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 8.3.2-1/2019 

WZÓR UMOWY 
 
Umowa zawarta w ................, dnia ……………………………. pomiędzy : 
Gminą Solec-Zdrój z siedzibą ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, REGON 291010754, NIP 6551879623 

reprezentowaną przez Pana Adama Pałysa - Wójta Gminy, 

Przy kontrasygnacie Skarbnika Zofii Kopeć,  zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
1. 
2. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania  
o zamówienie publiczne pn. Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.: „Pasje zaklęte w nauce” 
współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” działanie 8.3 
„Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w 
zakresie kompetencji kluczowych” 
 
Strony oświadczają co następuje: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Pasje 
zaklęte w nauce” dla części (niepotrzebne wykreślić):  

 
Część 1 Dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju  
Część 2 Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju 
Część 3 Dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej w Zborowie 
 

2. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia ......... oraz w 
zapytaniu ofertowym nr 8.3.2-1/2019 i jej załącznikach. 

 
§ 2 

1. Dostawy i prace zaplanowane w ramach umowy będą ukończone w terminie ………………….2 
2. Dostawa oraz montaż mebli będących przedmiotem Umowy odbędzie się w wyznaczonych 

budynkach Zamawiającego, w czasie obopólnie ustalonym, w sposób jak najmniej uciążliwy 
dla Zamawiającego. 

 
§ 3 

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto ………………… 
(słownie: ……………………………………..). 

2. Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT w stawce: .......% tj. ……………….. PLN 
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.  
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4. Należność, o której mowa w ust. 4 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek 
bankowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 
faktury. 

5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającemu. 

6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć 
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

 
§ 4 

1. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru końcowego. 
2. W przypadku wystąpienia usterki, wady lub uszkodzenia w okresie, o którym mowa w ust. 1 

Zamawiający zgłosi ją e-mailem ……………………………… do siedziby Wykonawcy. 
3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji mebli usterki i wady oraz 

uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego użytkowania mebli. 
4. Czas naprawy winien wynosić max. 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. 
5. Powyższe zapisy nie wyłączają możliwości skorzystania z rękojmi za wady. 

 
§ 5 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w 
formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

 za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, 

 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 
10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 

 
§ 6 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają 
zastosowania  

 
§ 7 

Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom 
Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Zamawiającego – w zakresie niezbędnym do wykonania 
niniejszej umowy.  
 

§ 8 
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na 
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego. 
 

§ 9 
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającemu.  
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§ 10 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986, z późn. zm.). 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednego 
dla Wykonawcy.  

 

     

 Zamawiający Wykonawca 
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Zał. 1 Klauzula RODO 

 
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 
dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Gmina Solec-Zdrój– ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój 
 
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
kontaktować się: 
• listownie na adres: Urząd Gminy Solec-Zdrój– ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój 
• przez e-mail: inspektor@cbi24.pl 
 
3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane  
w następujących celach: 
• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 
 
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 
• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy 
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem,  
w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. 
Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące 
kryteria: 
• czasu obowiązywania umowy,  
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 
• dostępu do swoich danych osobowych, 
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych 
danych osobowych, 
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana  zgody 
na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,  
w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego 
interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

mailto:inspektor@cbi24.pl
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• przenoszenia swoich danych osobowych,  
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania 
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może 
Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź 
adres e-mailowy. 

        

Zapoznałem(am) się i przyjąłem(ęłam) do wiadomości …………………………………….……………………… 
                                                                                                                               (data i podpis)  

 

 


