Załącznik nr 3
Wzór
UMOWA
Zawarta w dniu ………..2021r., pomiędzy:

Gminą Szczurowa reprezentowaną przez: …….,

zwanym dalej Zamawiającym
a ………….. prowadzącym działalność gospodarczą pn. ……………………….., zwanym dalej Wykonawcą
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż 5 szt. stołów do budynku Domu Ludowego
w Barczkowie w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.
2. Dostarczony Przedmiot umowy powinien być fabrycznie nowy, sprawny, nieużywany, wolny od
wad fizycznych oraz prawnych, a także defektów, oraz nie może być przedmiotem praw ani
zobowiązań osób trzecich. Ponadto nie może posiadać wad konstrukcyjnych, wykonawczych oraz
wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas
jego użytkowania, a także powinien spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez
obowiązujące przepisy.
3. Materiały użyte do wykonania Przedmiotu zamówienia winny posiadać odpowiednie, określone
przepisami i normami atesty bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Szczegółowe wymogi i parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone
w zapytaniu ofertowym stanowiącym integralną część umowy.
§2
1.

Wykonawca zobowiązuje się, w szczególności do:
a) prawidłowego i terminowego dostarczenia i montażu Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy,
b) odpowiedniego zapakowania oraz zabezpieczenia towaru przed uszkodzeniem w czasie jego
transportu, rozładunku. Ryzyko ewentualnego uszkodzenia lub utraty towaru obciąża
wyłącznie Wykonawcę do momentu dokonania odbioru Przedmiotu Umowy przez
Zamawiającego.
c) przyjęcia zwrotu i wymiany Przedmiotu Umowy, który jest wadliwy i niespełniający wymagań
określonych w niniejszej Umowie lub uszkodzony w wyniku transportu towaru - na własny
koszt.
d) naprawy Przedmiotu Umowy, który jest wadliwy lub niespełniający wymagań, określonych
w niniejszej Umowie lub uszkodzony w wyniku transportu.
§3

Strony uzgadniają, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany, dostarczony i zmontowany w terminie
30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (tj…….).
§4
1 Zamawiający zapłaci dostawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości: ……….. zł brutto
(słownie: ………)
2. Należność zostanie uregulowana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,
wraz z bezusterkowym protokołem odbioru.

4. Wykonawca przedłoży zamawiającemu fakturę w terminie do 7-miu dni od daty bezusterkowego
odbioru przedmiotu umowy.

§5
1. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji na Przedmiot Umowy. Okres gwarancji liczy się od
daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Wykonawca zapewni wykonanie napraw w okresie gwarancyjnym w siedzibie użytkownika bądź
przewóz do serwisu na własny koszt.
3. Koszty transportu, koszty materiałów wymienianych oraz koszty wymiany tych materiałów
ponosi Wykonawca.
4. Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu
zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 10 dni robocze od momentu zgłoszenia.
5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterki lub wady w terminie wymaganym przez
Zamawiającego lub w przypadku braku reakcji na zawiadomienie o usterce lub wadzie
dostarczonych mebli Zamawiający, po ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia,
może zlecić usuniecie usterki lub wady podmiotowi trzeciemu, z zachowaniem swoich praw
wynikających z gwarancji. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, Zamawiający
zobowiązany jest, w formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym
fakcie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian itp.).
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wypłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą
równowartość poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania takich prac.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego mebla (zespołu) na wolny od wad po
bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych.
7. Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne. Wręczenie
Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne, nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i udzielonej przez
Wykonawcę gwarancji.
8. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego w terminie 7 dni 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.
§6
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.
§7

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 (Dz. U. z 2002 r. nr
101, poz. 926 z późn. zm.) 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, 32-820
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 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
strony.
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