Załącznik nr 4 – wzór umowy
Zawarta w dniu ………………….2021 r.
pomiędzy:
Gminą Szczurowa reprezentowaną przez: ………………………………………………….………
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………...….
zwanym dalej Wykonawcą
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa do przedszkola integracyjnego w Strzelcach Małych
wyposażenia: pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego z oprogramowaniami
określonego w ofercie.
2. Przedmiot zamówienia określono szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy – oferta.
§2
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym środkiem transportu do przedszkola
integracyjnego w Strzelcach Małych, tj. Strzelce Małe 90, 32-822 Strzelce Wielkie w terminie
7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2. Koszt transportu obciąża Wykonawcę.
3. Dostawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego drogą telefoniczną
o terminie dostarczenia przedmiotu umowy na 1 dzień przed jego dostawą.
4. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez Zamawiającego protokołem
odbioru, sporządzonym w terminie 7 dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy.
5. Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiający ma
prawo powstrzymania się z odbiorem do czasu usunięcia wad.
6. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru przedmiotu umowy zostanie
sporządzony protokół, w którym wyszczególnione zostaną stwierdzone wady oraz zostanie
wskazany termin ich usunięcia. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać
wymiany towaru na własny koszt, a za datę odbioru uważa się datę odbioru wymienionego
towaru.
7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie
atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczonego wyposażenia, w formie
papierowej.
§3
1 Zamawiający zapłaci dostawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości:
…………………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………….).
2. Wykonawca wystawi faktury wg danych i asortymentu wskazanego przez zamawiającego.
3. Należność zostanie uregulowana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury, wraz z bezusterkowym protokołem odbioru.
4. Wykonawca przedłoży zamawiającemu fakturę w terminie do 7-miu dni kalendarzowych
od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
§4
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych
przedmiotu umowy, stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady.
2. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla wykonanego przedmiotu zamówienia
wynosi 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Strony rozszerzają okres rękojmi na przedmiot Umowy, który równy będzie okresowi
gwarancji.

W okresie gwarancyjnym sprawdzenie jakości wykonania prac odbywać się będzie po
każdym pojawieniu się wad oraz w ostatnim miesiącu przed upływem każdego roku
okresu gwarancyjnego.
5. Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady fizyczne przedmiotu umowy.
6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w okresie rękojmi
i gwarancji wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może:
1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem –
obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,
estetycznej i technicznej;
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
a) odstąpić od umowy,
b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od
Wykonawcy naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody, w tym z tytułu opóźnienia.
7. W przypadku ujawnienia wad elementu/elementów wyposażenia, Zamawiający
powiadomi na piśmie Wykonawcę o wykryciu wad i wyznaczy termin ich usunięcia na
koszt Wykonawcy wynoszący: 7 dni kalendarzowych dla wad nadających się do
naprawy lub 14 dni kalendarzowych dla elementu/elementów trwale uszkodzonych.
8. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.
9. W przypadku naprawy przedmiotu zamówienia, termin gwarancji przedłuża się o czas
trwania naprawy.
10. W przypadku wymiany elementu/elementów wyposażenia na nowe, termin gwarancji
biegnie od początku, tj. od dnia dostarczenia nowego elementu/elementów wyposażenia
do Zamawiającego.
11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego, to
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Kosztami zostanie obciążony Wykonawca.
12. Wykonanie zastępcze opisane w ust. 11, nie zwalnia Wykonawcy z kary umownej
określonej w § 7 ust. 2 pkt 2 umowy, którą Zamawiający naliczy od następnego dnia
wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia.
13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z
tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w
następstwie usunięcia wad, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia, w takim
wypadku stosuje się przepis ust. 6 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu.
14. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych
przedmiotu zamówienia, stanowić ona będzie rozszerzenie odpowiedzialności
Wykonawcy za te wady.
16.
W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych o:
a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;
d) likwidacji Wykonawcy lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
Wykonawcę;
e) zajęciu majątku Wykonawcy.
§5
4.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
a. Wykonawca płaci Zamawiającemu:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
ustalonego w umowie, za każdy dzień zwłoki.
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

b. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia
0,1% wartości faktury za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy
szkody przewyższają wartość kar umownych.
4.
Naliczone
przez
Zamawiającego
kary
umowne
podlegają
potrąceniu
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§6
1. W związku z realizacją niniejszej umowy Zleceniodawca powierza Wykonawcy
w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
zwanej dalej ,,ustawą" przetwarzanie danych osobowych.
2. Dane osobowe uzyskane przez Wykonawcę w ramach wykonywania niniejszej umowy
będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że:
a. będzie
przetwarzał
dane
osobowe
wyłącznie
w
celu
związanym
z wykonywaniem umowy
b. będzie przetwarzał dane osobowe w systemach informatycznych zapewniających
odpowiedni poziom ich ochrony
c. nie będzie udostępniła osobom trzecim żadnych danych osobowych otrzymanych od
Zamawiającego lub zebranych w imieniu Zamawiającego
d. nie będzie tworzył zbiorów danych osobowych na podstawie otrzymanych danych
osobowych
4. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych
z wykonywaniem umowy w sposób zapewniający ich integralność.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Szczurowa (adres: ul. Lwowska 2, 32820 Szczurowa, tel. kontaktowy: 14 671 44 55) reprezentowana przez Wójta Gminy
Szczurowa.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest Iwona Cygan –
Opyt, email biuro@kancelariacygan.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: zawarcia umowy, jak również
w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1
lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r.,
poz.1025 z późn. zm.),
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą do państw trzecich, ani do organizacji
międzynarodowych.
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
§7
1.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, zobowiązane są do jego
rozstrzygnięcia w sposób polubowny.
2.
Jeżeli to okaże się nie możliwe, sądem właściwym do rozpoznania sporów
wynikających na tle niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy w Brzesku.
§8
Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach jedna dla
Wykonawcy i dwie dla Zamawiającego.
DOSTAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Dokument udzielenia gwarancji
na dostarczone wyposażenie: pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny
z oprogramowaniami na podstawie umowy z dnia………………. do postępowania w trybie
zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych i
wyposażenia do Przedszkola Integracyjnego
w Strzelcach Małych
udzielona przez ………………………………………………….. zwanym w dalszej części
Wykonawcą na rzecz Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa zwaną
w dalszej części Zamawiającym o następującej treści:

1. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.
2. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady na okres 24 miesięcy. Okres rękojmi
ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania nieprawidłowości. Bieg terminu gwarancji
i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu odbioru przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
 do przystąpienia do usunięcia awarii w terminie 7 dni od daty zgłoszenia
 do naprawy w terminie 7 dni dla wad nadających się do naprawy lub 14 dni dla
elementu /elementów trwale uszkodzonych
 do pokrycia kosztu odbioru i dostawy przedmiotu zamówienia w związku z jego
naprawą
i wymianą.
Gwarancja obejmuje wszystkie elementy zamówienia, nie ogranicza się do poszczególnych
elementów, podzespołów, itp., niezależnie od gwarancji producentów.

Zamawiający

Wykonawca

