
  

Załącznik nr 3 
 

Nr Egz.......                                
 

Wzór umowy 

 

 
W dniu ……….. pomiędzy Gminą Żołynia, z siedzibą: 37 – 110 Żołynia, ul. Rynek 22, 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  reprezentowaną przez Pana Piotra Dudka  – Wójta Gminy 

Żołynia, w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa Agnieszka Babiarz – Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej, przy kontrasygnacie 

Pani Bernadetty Lorenc – Głównego Księgowego Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Żołyni, 

 

a 

…………………….., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:………………… 

 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „Dostawa pomocy dydaktycznych 

niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole 

Podstawowej w Brzózie Stadnickiej”. 

2. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy pomocy dydaktycznych 

zgodnie ze złożoną ofertą. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 2 spełnia wszystkie parametry 

technicze i użytkowe określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z instrukcją obsługi, licencjami do 

zainstalowanego oprogramowania, certyfikatami producenta, kartami gwarancyjnymi 

producenta. 

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest wolny od wad i praw osób trzecich. 

 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca wykona (dostarczy) przedmiot zamówienia w terminie do …………………….. 

2. Dokładny termin wykonania (dostawy) zostanie ustalony z Zamawiającym.  

3. Zamawiający odbierze przedmiot dostawy niezwłocznie po jego dostarczeniu. 

4. Za datę wykonania umowy uważa się datę odbioru potwierdzonego protokołem bez uwag. 

 

§ 3 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie brutto: …………. zł (słownie: ………….), obejmujące kwotę 

netto: ………….. zł (słownie: …………………),  oraz podatek VAT w kwocie ……………. 

zł (słownie: ………………….), zgodnie z ofertą wykonawcy z dnia ………….. 2020 r. 

 



  

2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wyszczególniona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz podatki i opłaty. 

3. Koszty związane z dostawą i montażem (koszty transportu, rozładunku) oraz inne koszty 

konieczne do prawidłowego wykonania dostawy ponosi Wykonawca. 

 

§ 4 

 

1. Rozliczenie należności nastąpi po wykonaniu dostawy i odbiorze przedmiotu umowy.  

2. Faktura wystawiona zostanie po protokolarnym odbiorze przedmiotu przez Zamawiającego.  

3. Należność będzie płatna jednorazowo przez Zamawiającego przelewem na rachunek 

Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo sporządzonej faktury przez 

Wykonawcę.  

4. Wykonawca wystawi fakturę na - Nabywca: Gmina Żołynia, ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia; 

NIP 8151633492, Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Brzózie 

Stadnickiej, Brzóza Stadnicka 425, 37-110 Żołynia. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy- w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto 

za każdy dzień opóźnienia. 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,3 % 

wynagrodzenia z umowy za każdy dzień opóźnienia. 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wys. 10%  wynagrodzenia  

umownego. 

2. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, 

według wyboru Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej. 

 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. 

2. Termin gwarancji ustala się na ……………….. od daty odbioru końcowego. 

3. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się do usunięcia wad przedmiotu 

umowy w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. 

4. Naprawa nastąpi w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. W przypadku konieczności 

wykonania naprawy poza miejscem użytkowania przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni na 

własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. 

5. W przypadku nie dokonania usunięcia wady w terminie określonym w ust 3 lub w przypadku 

trzykrotnego nieskutecznego usunięcia tej samej wady, Wykonawca zobowiązuje się do 

wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad. 

6. Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z obsługą serwisową 

oferowanego przedmiotu zamówienia w okresie udzielonej gwarancji. 

7. Koszty związane z przeglądami serwisowymi, wymianą części nie podlegających 

naturalnemu zużyciu wynikającemu z eksploatacji oraz uszkodzeń nie spowodowanych 

nieprawidłowym użytkowaniem, w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca. 

 

 



  

§ 7 

 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez żądania przez Wykonawcę 

zwrotu poniesionych kosztów lub wypłaty odszkodowania, jeśli Wykonawca narusza ciążące na 

nim obowiązki lub prawa Zamawiającego wynikające z umowy bądź powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

§ 8 

 

1. Za działania i zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania. 

2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w 

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane 

w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

3. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą, 

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

w art. 32 Rozporządzenia, 

c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

e. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych 

w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 

przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się  

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z 

obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

7. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

8. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

9. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując 

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 



  

10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

11.  Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

12.  Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.   

13.  Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

14.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

15.  Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o 

jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 

danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, 

lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, 

w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

16.  Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 

pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

17.  Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w 

innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 

informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

18.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 

§ 9 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w następujących przypadkach: 

a) w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy, 

b) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu 

urządzeń), zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie 

której był dokonany wybór Wykonawcy, 

c) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego, 

d) zaistnienia okoliczności, których ni można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

e) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń 

Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy. 

2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie  

w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

 



  

§ 10 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Właściwym sądem w zakresie niniejszej umowy jest sąd właściwości Zamawiającego 

również w zakresie kar umownych i odstąpienia od umowy. 

 

  § 11 

 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego,       

1 egz. dla Wykonawcy . 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

Kontrasygnata Głównego Księgowego GZEAS w Żołyni - .......................................... 

Klasyfikacja budżetowa - ............................................  

 

Podpis pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania 

…………………………………………………………. 

 

 

Rozdzielnik umów: 

1/ Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyni. 

2/ Szkoła Podstawowa w Brzózie Stadnickiej. 

3/ Wykonawca. 


