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Projekt „Edukacja warta zachodu” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 

 

     Wzór umowy   Załącznik nr 4 do zaproszenia

     

 U M O W A   Nr  ….…../2018 

    

zawarta w dniu ………………..r. w Kołbaskowie pomiędzy: 

1. Gminą Kołbaskowo z siedzibą Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, 

NIP 851-29-08-333, Regon 811685450, 

reprezentowaną przez: 

Wójta  Gminy   -   Małgorzatę Schwarz 

zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”  

a 

2. 

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, 

 

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podst. art. 4 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), została zawarta umowa o 

następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa z instalacją przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

sprzętu komputerowego i interaktywnego w ilości, asortymencie i parametrach określonym w 

załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz cenie określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy 

do następujących placówek oświatowych: 

- Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoła Podstawowa w Kołbaskowie,  Kołbaskowo 57,  

   72-001 Kołbaskowo, 

- Szkoły Podstawowej w Będargowie, Będargowo 1, 72-005 Przecław, 

- Szkoły Podstawowej w Przecławiu, Przecław 27a, 72-005 Przecław, 

- Gimnazjum w Przecławiu, Przecław 27c, 72-005 Przecław. 

 

§ 2 

1. Dostawa oraz instalacja przedmiotu umowy następować będzie jednorazowo do każdej ze szkół  

wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w ilości i asortymencie, zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do umowy. Dostawa do szkół nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty 

podpisania umowy.  

 

2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie oraz potwierdzić u przedstawiciela      

Zamawiającego, o terminie dostawy z dwudniowym wyprzedzeniem.  
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3. Odpowiedzialność za dostarczenie oraz instalację przedmiotu umowy w terminie i w miejsce      

wskazane przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

 4. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy w godzinach ustalonych 

z przedstawicielem Zamawiającego.  

§ 3 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia:  

1) asortymentu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy z terminem gwarancji wskazanym 

w Ofercie Wykonawcy.  

2) o wysokim standardzie jakościowym.  

2. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do 

tożsamości. 

 3. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: 

nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody 

zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy.  

4. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze zamówionej 

częściowej partii towaru, braków ilościowych w poszczególnych opakowaniach, wad jakościowych 

dostarczonego towaru, wad ukrytych towaru lub w przypadku uszkodzenia towaru.  

 5. Reklamacja będzie składana telefonicznie, e-mailem lub faksem i każdorazowo niezwłocznie 

potwierdzona na piśmie.  

6. Towarem wadliwym jest towar nie spełniający jakichkolwiek wymogów określonych w ust. 1, 2, 3 

oraz w załączniku nr 1 do umowy a także mający braki, wady i uszkodzenia, o których mowa w ust. 4.  

7. W przypadku dostarczenia towarów niezamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone 

Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.  

§ 4 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli 

Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 10 dni kalendarzowych od 

daty zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 3 ust. 4, 5 ze skutkami określonymi w § 10 ust. 4 umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli 

Wykonawca nie zrealizuje w terminie zamówienia złożonego przez Zamawiającego ze skutkiem, 

o którym mowa w § 10 ust. 4 umowy.  

§ 5 

1. Wartość niniejszej umowy określa się łącznie na kwotę …….brutto (słownie: ………………….), 

Wynagrodzenie uwzględnia transport rozładunek i instalację przedmiotu umowy w miejscach 

wskazanych przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.  

2. Wskazana w ust. 1 powyżej wartość przedmiotu umowy wyczerpuje wszelkie zobowiązania 

Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne na konto bankowe Wykonawcy o numerze 

……………………………………. prowadzone w Banku …………………. 

4. Waloryzacji wynagrodzenia w związku z rzeczywistą inflacją lub jakimikolwiek zmianami 

czynników cenotwórczych nie przewiduje się.  
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5. Zapłata wynagrodzenia uregulowana zostanie w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. Podstawę do wystawienie faktury stanowić będą 

wszystkie bezusterkowe protokoły odbioru podpisane przez obie strony. Za dzień zapłaty uznaje się 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Przedmiot umowy niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy, niniejszą umową  

zostanie zwrócony Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Wykonawca będzie wówczas zobowiązany 

dostarczyć w ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego w przedmiocie niezgodności towaru, 

towar wolny od wad na własny koszt i ryzyko.   

2. Przedmiot umowy dostarczony w ilości mniejszej aniżeli ta podana w zamówieniu, zostanie 

uzupełniony przez Wykonawcę w ciągu 10 dni od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego w przedmiocie 

niezgodności towaru z zamówieniem.  

§ 8 

Odbiory 

1. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

wyznaczając jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać należytego, ponownego wykonania przedmiotu 

odbioru na koszt Wykonawcy.  

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru każdorazowo będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. 

 3. W razie niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może po bezskutecznym 

wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania umowy, od umowy odstąpić lub zlecić jej 

wykonanie innemu podmiotowi na ryzyko i na koszt Wykonawcy.  

§ 9 

Rękojmia i Gwarancja 

1. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość rzeczy stanowiących przedmiot umowy.  

2. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne na przedmiot umowy na okres 2 lat 

zgodny ze wskazanym w Ofercie Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Bieg terminów 

dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia wydania całości 

przedmiotu umowy Zamawiającemu bez wad i podpisania stosownego protokołu potwierdzającego 

przyjęcie przedmiotu dostawy i jego instalację bez zastrzeżeń.  

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad fizycznych w przedmiocie umowy, Zamawiający 

zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o powyższym, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni 

od powiadomienia o wadach do usunięcia wady fizycznej rzeczy, zapewnienia prawidłowego działania 

rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.  
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4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po terminie wskazanym w 

ust. 2 powyżej, jeżeli wadę zgłosił przed upływem tego terminu.  

5. Wezwanie do usunięcia wad następuje tylko raz z wyznaczeniem terminu, po którego bezskutecznym 

upływie Zamawiający jest uprawniony bez dodatkowego wezwania na koszt i ryzyko Wykonawcy 

usunąć wadę własnym staraniem lub na koszt i ryzyko Wykonawcy zlecić jej usunięcie wykonawcy 

zastępczemu. Usunięcie wad przez Wykonawcę lub osoby trzecie nie wyklucza ani nie ogranicza 

zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi do świadczeń naprawczych w okresie 

gwarancji lub rękojmi. Powyższe nie narusza dalej idących ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi, w 

szczególności o zmniejszenie wynagrodzenia, oraz roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego.  

6. Zamawiający zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji.  

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowej dostawy bądź 

odmowy dostawy w wysokości 0,5 % wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia 

ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru 

wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości umowy określonej w § 5 ust. 1  za każdy 

dzień opóźnienia ponad termin określony w § 4 ust. 1 umowy.  

3. W przypadku opóźnienia w wymianie towaru na wolny od wad przekraczającej 4 dni kalendarzowe 

Zamawiający, niezależnie od uprawnień do kar umownych, o których mowa w ust 1 i ust 2 ma ponadto 

prawo, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy dokonać zakupu przedmiotu umowy na rynku 

i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 

kary umownej w wysokości ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy 

a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości określonej 

w § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, jak również w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego  

na podstawie § 4 ust. 1, 2 umowy.  

5. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kare umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto ustalonego w § 5 ust. 1 umowy.  

6. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.   

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia wad trwałych w przedmiocie umowy, 

w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartości 

brutto zakwestionowanego elementu.  

8. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy i jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.  

9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia.  
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§ 11 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od całej lub niewykonanej części umowy, w terminie miesiąca od 

podpisania umowy, w przypadkach, gdy: 

a) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,  

b) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie. w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości przez Zamawiającego o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną 

część robót.  

3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji dostawy 

w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia dostarczonej części przedmiotu umowy. W zaistniałej 

sytuacji strony dokonają protokolarnej inwentaryzacji stanu zaawansowania dostawy, która będzie 

stanowiła podstawę do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

§ 12 

Zmiany postanowień umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia:  

I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:   

a) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia dostawy przez Zamawiającego  

b) z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie, w szczególności burze, 

trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna wypowiedziana lub nie, 

zamieszki, działania wroga, sabotaż, inwazję, ograniczenia wynikające z kwarantanny, strajki, lock - 

outy, działania władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej 

powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni kalendarzowych 

od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono 

o nich drugiej strony na piśmie jak określono powyżej.  

c) w przypadku wstrzymania realizacji dostawy ze względu na okoliczności niemożliwe do 

przewidzenia w momencie zawierania umowy.  

II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę.  

2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjną – organizacyjną 

umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osób wskazanych do 

kontaktów między stronami.  

3. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. I nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego 

do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.   
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§ 13 

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 14 

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

        § 15 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

Informacja o prywatności 

 

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) zwanego dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kołbaskowo z siedzibą w 

Kołbaskowie 106, 72-001 Kołbaskowo, tel. 91 311 95 10, e-mail :  biuro@kolbaskowo.pl. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony 

danych w  Urzędzie Gminy  w Kołbaskowie pod adresem e-mail: iodo_kolbaskowo@wp.pl; za 

pomocą telefonu nr 91 311 95 10 lub pod wskazanym adresem urzędu. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą 

być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą 

być: 

a. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa; 

b. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego 

powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 

prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu 

prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia 

przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych. 

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których 

odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu 

postępowania administracyjnego czy archiwizacji). 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 

a. warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Kołbaskowo  i wynika z przepisów prawa; 

b. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy Kołbaskowo. 

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

§ 16 
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 1.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

2.Integralną część umowy stanowią:  

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia 25.05.2017 r. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:               WYKONAWCA: 


