
 
UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

UMOWA nr  
 
Realizowane jest w ramach Projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie 
Dobczyce” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10. Wiedza 
i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój  kształcenia ogólnego, Poddziałanie: 10.1.2 
Wychowanie przedszkolne – SPR, z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Nr projektu RPMP.10.01.02-12-0245/19 
Umowa o dofinansowanie nr RPMP.10.01.02-12-0245/19-00 z dnia 10.02.2020r. 
 
Niniejsza Umowa została zawarta dnia …………2020 roku w Dobczycach pomiędzy: 
 
 
Gmina Dobczyce  
reprezentowaną przez: 
Pana/ią …………………………………………..  
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 
 
……………………………………………………………..,  
NIP: ………………….., Regon: ……………………………….., 
reprezentowanym przez  …………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą 
  

§ 1  
Interpretacja 

1.Integralnymi częściami niniejszej Umowy, zwanej dalej „Umową”, stanowią  
następujące dokumenty: 
1) Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zamówieniu w wyniku którego zawarto Umowę;  
2) Załącznik nr 2 – Wykaz dostaw; składający się z: załącznika nr 2, do zaproszenia. 
3) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia …………………..2020 roku; 
4) Załącznik nr 4 - Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 
2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w 

ust. 1 pkt 1) – 4) w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, 
pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie, a następnie 
w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności. 

3. Nagłówki umieszczone w tekście Umowy mają charakter informacyjny i nie mają 
wpływu na interpretacje  Umowy.   

4. Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniższych pojęć niezależnie od tego 
czy zostały użyte  w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej: 
1) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, w wyniku, którego zawarta jest Umowa; 
3) Protokół odbioru końcowego – protokół potwierdzający zaakceptowanie 

przez Zamawiającego realizacji Umowy; 
4) Ogłoszenie o zamówieniu  – dokumentacja postępowania w wyniku którego 
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zawarto Umowę;  
5) Umowa – zgodne oświadczenie woli co najmniej dwóch stron mające na celu 

powstanie, zmianę lub ustanie skutków prawnych; 
6) Załącznik – każdy dokument tak nazwany, stanowiący integralną cześć 

Umowy; 
 

§ 2  
Oświadczenia Stron   

1.Oświadczenia Zamawiającego 
1) Zamawiający jest uprawniony do zamówienia oraz przeprowadzenia odbioru 
dostawy w zakresie przedmiotu Umowy. 
2) Zamawiający dysponuje środkami finansowymi, pozwalającymi na realizację 
Umowy. 

2.Oświadczenia Wykonawcy. 
1) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe oraz 
stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie dostawy i montażu, a także 
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem 
i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich 
obowiązków wynikających z Umowy. 
2) Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony 
Wykonawcy w realizacji Umowy, posiadają niezbędne kwalifikacje   na wykonanie 
dostawy i montażu przedmiotu Umowy. 
3) Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie brał udziału w jakichkolwiek 
projektach (inwestycjach), które mogą negatywnie wpłynąć na jakość 
i terminowość wykonywania jego obowiązków wynikających z  Umowy. 
4) Wykonawca oświadcza, że nie jest prowadzone w stosunku do niego 
postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz że wedle 
jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące mieć wpływ na 
wszczęcie takich postępowań, 
5) Wykonawca oświadcza, że nie jest stroną żadnych umów i porozumień 
zawartych z osobami trzecimi ograniczającymi czy uniemożliwiających wykonanie 
Umowy. 

3.Wykonawca - zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie wykona przedmiot 
umowy sam/z udziałem podwykonawców w 
zakresie……………………………………. Zmiana zakresu podwykonawstwa 
wymaga zgody Zamawiającego. 

4.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób 
i podmiotów przy pomocy, których wykonuje przedmiot Umowy. W szczególności 
jak za własne działania i zaniechania Wykonawca odpowiada za podwykonawców. 
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody 
powstałe w związku z wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy 
okazji ich wykonywania, w szczególności będące następstwem działania. 

 
§ 3   

Przedmiot Umowy  
1. Przedmiotem Umowy są dostawy wraz z montażem lub rozmieszczeniem 

wyposażenia w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie 
Dobczyce” oraz wykonanie usług dodatkowych niezbędnych do pełnego 
zrealizowania Umowy.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 2, do Umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt i ryzyko 
elementy dostawy określone co do ilości, rodzaju i parametrów w załączniku nr 2 
do Umowy oraz przenieść na rzecz Zamawiającego własność tychże elementów 
dostawy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług dodatkowych pozostających 
w związku z realizowaną dostawą, a w szczególności do:  
1) zweryfikowania rozmiarów pomieszczeń lub terenu; 
2) przedstawienia kart produktów wraz z próbkami kolorów do akceptacji 

Zamawiającego; 
3) wykonania prac montażowych niezbędnych dla zainstalowania dostarczanych 

elementów dostawy stanowiących wyposażenie; 
4) uprzątnięcia pomieszczeń, korytarzy oraz innych miejsc związanych z 

prowadzeniem prac montażowych po zakończeniu tych prac; 
5) poniesienia kosztów ubezpieczenia i wszelkich kosztów zakupu, według formuły 

handlowej DDP (Delivered  Duty  Paid) według INCOTERMS 2010 (cła, 
podatki)  oraz wywozu niepotrzebnych opakowań; 

6) zabezpieczenia  przed  zniszczeniem,  uszkodzeniem  oraz  zabrudzeniem  
podczas  dostawy  i montażu elementów dostawy,  pomieszczeń,  korytarzy,  
oraz  innych  miejsc  związanych  z montażem; 

7) zapewnienie  stałego  nadzoru  nad  montażem  przez  osobę  odpowiedzialną  
po  stronie Wykonawcy za realizację Umowy;  

8) wykonania badań i pomiarów wymaganych przepisami lub dokumentacją w 
zakresie dokonanych prac montażowych; 

9) przeprowadzenia instalacji dostarczanych  urządzeń  oraz  do  
przeprowadzenia próby działania dostarczonych urządzeń w obecności 
przedstawiciela Zamawiającego;  

10) dostarczenia Zamawiającemu specyfikacji  elementów  dostawy, oryginalnych 
dokumentów gwarancyjnych;  

11) dostarczenia wraz z elementami dostawy wszystkich dokumentów, atestów, 
certyfikatów wymaganych  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 31 grudnia 2002  r. w  sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych  szkołach  i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 
69 z późn. zm.) lub wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu. 

5. Wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do 
stosowania w placówkach  oświatowych  lub  żłobku.  Wszystkie  dostarczone 
elementy dostawy muszą posiadać odpowiednie  atesty, certyfikaty, świadectwa 
jakości i spełniać wszelkie wymogi norm  określonych  obowiązującym  prawem. 

6. Jeśli  w wykazie dostaw nie  jest  wymieniony  żaden  właściwy  standard, wyroby  
będą odpowiadać wymogom  Polskich  Norm  i  przepisów  bezpieczeństwa  
stosowanych  dla  tego  rodzaju wyrobów. 

7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody na osobach lub w mieniu 
wynikłe z wadliwej konstrukcji lub montażu. 

 
§ 4  

Termin i miejsce realizacji 
1. Wykonawca dostarczy, zamontuje lub rozmieści wyposażenie określone w 

załączniku nr 2 w budynku Szkoły Podstawowej w Brzączowicach, adres: 32-
410 Dobczyce, Brzączowice 186. 

2. Zakończenie dostaw i montażu lub rozmieszczenia do dnia ………………. 2020r. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu o którym mowa w ust. 2 w 
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przypadku zaistnienia okoliczności, niezależnych od  Wykonawcy. 
4. W przypadku zaistnienia okoliczności, niezależnych od  Zamawiającego, 

powodujących zmianę  terminu dostaw,  Wykonawca  zobowiązany  jest  pokryć  
koszty  przechowywania wyposażenia, a Zamawiający nie poniesie z tego tytułu 
dodatkowych kosztów. 
 

§ 5 

Odbiór 
1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie elementów dostawy w celu 

ich odbioru w miejscu dostawy. Sprawdzenie będzie polegało na upewnieniu się, 
że elementy dostawy są wolne od wad fizycznych i odpowiadają wymogom 
Zamawiającego. Sprawdzenie nastąpi według zasad określonych w ust. 2- 5.  

2. Sprawdzenie polegać będzie na weryfikacji zgodności ze specyfikacją, 
sprawdzeniu  stanu technicznego oraz uczestnictwie w testach działania 
urządzenia jak również na sprawdzeniu kompletności dokumentacji związanej 
z dostawą.  

3. Sprawdzenie będzie odbywać się sukcesywnie oddzielnie dla poszczególnych 
zakresów określonych w załączniku nr 2 do zaproszenia.  

4. Jeśli w wyniku sprawdzenia element dostawy okaże się niezgodny z wymaganiami 
Zamawiającego, Zamawiający może nie wyrazić zgody na jego odbiór, a 
Wykonawca dostarczy w jego miejsce inny element, bądź też dokona wszelkich 
niezbędnych, a dopuszczalnych technologicznie zmian, by spełnić wymagania bez 
ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.  

5. W przypadku,  gdy  dostarczony wyrób wykaże jakiekolwiek wady, zostanie  
wymieniony lub  naprawiony na  koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe  dotyczy 
również usług  dodatkowych  w zakresie prac montażowych. 

6. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru nie później niż na 3 dni przed 
wnioskowaną datą odbioru. Warunkiem prawidłowości zgłoszenia i zgody 
Zamawiającego do przystąpienia do odbioru jest przedstawienie kompletu 
dokumentacji. 

7. Odbiór końcowy będzie przeprowadzony po wykonaniu dostawy, montażu lub 
rozmieszczeniu i uruchomieniu wszystkich elementów dostawy. Protokół odbioru  
końcowego, zostanie sporządzony i podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli stron, o których  mowa w § 12. 

8. Żadne z powyższych postanowień nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielenia 
gwarancji lub pełnienia innych obowiązków wynikających z Umowy. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie 

1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 3 strony 
ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości netto: 
……………………. zł. (słownie złotych: ……………………………….. 00/100)., 
wynagrodzenie w wysokości brutto: ……………………. zł. (słownie złotych: 
……………………………….. 00/100), podatek VAT .…%. 
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. 
2.Wynagrodzenie obejmuje zapłatę za dostarczone wyposażenie ( dostawę), 
transport, rozładunek, rozmieszczenie, montaż, dozór miejsca dostawy do czasu 
odbioru, ubezpieczenie oraz wszelkie niezbędne koszty związane z montażem 
i rozmieszczeniem, a nieopisane w niniejszej Umowie. 
3.Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 płatne będzie jednorazowo na 
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podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu dostawy wraz 
z montażem lub rozmieszczeniem w oparciu o Protokół odbioru końcowego.  
4.Faktura wystawiona będzie w terminie do 7 dni od daty podpisania Protokołu 
odbioru końcowego. 
5.Należne wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy będzie płatne w formie 
przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. 
6.Zamawiający  ma  obowiązek  zapłaty  wynagrodzenia  w  terminie  do  30  dni  od  
daty otrzymania  faktury.  Za  dzień  zapłaty  należności  uważa  się  dzień obciążenia 
rachunku Zamawiającego. 
7.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest 
przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców ( dalszych 
podwykonawców ) w stosunku do których na podstawie obowiązujących przepisów  
Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie należności wobec nich 
zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, 
wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy.  
8.W razie nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się do 
zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 
§ 7 

Rękojmia i Gwarancja  
1. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na okres …………….. miesięcy na 
przedmiot dostawy i prace montażowe od dnia ………………………. 
2.Strony ustalają, że okres rękojmi za wady przedmiotu dostawy i prac montażowych 
wynosi ………….. miesięcy od dnia ……………. 
3. Wykonawca gwarantuje, że elementy dostawy są nowe i nie  używane. 
Wykonawca gwarantuje, że elementy dostawy nie mają  wad w rozwiązaniach 
technicznych, produkcyjnych lub materiałowych. 
4.Wykonawca jest  odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady 
fizyczne oraz prawne dotyczące każdego elementu dostawy. 
5. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności niezgodność elementu dostawy 
z wymaganiami Zamawiającego. 
6.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady 
prawne elementu dostawy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich.  
7.Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu rękojmi lub gwarancji Zamawiający 
może żądać usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, 
technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie 
terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu 
dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytuły 
powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy,  mogą  być  
potrącane  przez  Zamawiającego  z  wierzytelności  Wykonawcy  lub Wykonawca  
zostanie  obciążony  na  podstawie noty księgowej wystawionej  przez 
Zamawiającego. 
8. W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji lub rękojmi Wykonawca na własny 
koszt dojeżdża do uszkodzonego elementu dostawy.  
9.Czas  reakcji  serwisu  (fizyczne  stawienie  się  serwisanta  w  miejscu  dostawy  
i podjęcie czynności zmierzających do naprawy) powinno nastąpić max. w ciągu 
trzech dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia awarii (usterki). 
10.W przypadku konieczności transportu uszkodzonego elementu dostawy, transport 
na koszt własny i ryzyko zapewnia Wykonawca. 
11.Zamawiający zastrzega, iż w przypadku trzech napraw tego samego elementu 
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dostawy w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany 
elementu  dostawy na nowy.  
12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres czasu trwania naprawy rozumiany 
jako czas przerwy w eksploatacji elementu dostawy. 
13. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona 
w czasie  trwania  rękojmi.  Zamawiający  może  wykonywać  uprawnienia  z  tytułu  
rękojmi  po upływie  okresu  trwania  rękojmi,  jeżeli  zawiadomił  Wykonawcę  
o wadzie  przed  jego upływem. 
14. Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu 
rękojmi albo gwarancji. 
 

§ 8 

Kary umowne 
1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  z  tytułu  odstąpienia  od 
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
określonego w § 6 ust.1. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn zależnych od Zamawiającego wysokości 10%wynagrodzenia określonego 
w § 6 ust.1. 
3. W przypadku nie dostarczenia i  nie  zamontowania wyposażenia w  terminie  
ustalonym w § 4 ust.1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia określonego w §6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia. 
4. W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości  0,2%  wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 za 
każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.  
5. Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wartość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 
6. W przypadku naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 3, należna kwota 
z tytułu tej kary zostanie potrącona z należności z wystawionej faktury. 
7. W  przypadku gdy naliczona kara umowna przekroczy wartość 10% 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić 
w terminie natychmiastowym bez dodatkowego wezwania do usunięcia 
nieprawidłowości. 
 

§ 9 
Siła wyższa   

1.Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej 
nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych Umową i nie będą 
powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez 
drugą stronę. 
2.Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć 
w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną 
kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne 
były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę 
wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje 
w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, 
trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający 
dłużej niż 5 dni. 
3.Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w 
wypełnieniu swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej. 
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§ 10  

Zmiana Umowy  
1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu 
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Zmiana może dotyczyć:  

1) rezygnacji  przez  Zamawiającego  z  realizacji  części  przedmiotu  Umowy 
(elementu dostawy);  

2) zmiany terminu końcowego w przypadku zaistnienia  przeszkód  niezależnych  
od Wykonawcy, w szczególności nie  udostępnienia  pomieszczeń lub nie  
zrealizowania  w  terminie prac przez Wykonawcę robót budowlanych;  

3) zastąpienia elementu  dostawy innym elementem  dostawy przy  zachowaniu  
wymogów jakościowych  zawartych  w  wymaganiach  Zamawiającego,  w  
szczególności  w przypadku zaprzestania  produkcji  lub  wycofania  z  produkcji  
danego elementu  dostaw(urządzenia lub sprzętu) lub zaistnienia okoliczności 
obiektywnie uzasadniających niemożność pozyskania danego elementu 
dostaw(urządzenia lub sprzętu); 

4) zmiany rozwiązań  technicznych  lub/i  technologicznych,  w  szczególności  
poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających działanie elementu  
dostaw w  stosunku  do złożonej oferty;  

2. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:  
1) Wykonawca może zaproponować zmiany, które zdaniem Wykonawcy w razie 

przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji 
Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego.  

2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest 
konieczne dla  prawidłowej  realizacji  zamówienia,  które  w  razie  przyjęcia  
pozwolą  skrócić  okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub 
w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich 
wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.  

3. Każda  ze  stron  przedkładając  drugiej  stronie  propozycję  zmian  wraz  
z propozycją przedłoży:  

1) opis proponowanych zmian i wpływ na termin Umowy,  
2) szacunki  dotyczące  wpływu  zmian  na  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  

wraz  z uzasadnieniem.  
4. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od 
przypadku) w terminie 5 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany 
bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając 
zmodyfikowaną propozycję zmian. 
5. Zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania Umowy określonego w § 
4 ust. 1 lub  zmiany Wynagrodzenia, jeżeli jest wynikiem nieprawidłowości 
powstałych po stronie Wykonawcy.  
6. Wynagrodzenie zostanie skorygowane w  związku  z  wprowadzonymi  zmianami  
w następujący sposób: 

1) w stosunku do elementów dostaw które są pomijane –zostanie zmniejszona 
o wartość nie wykonanych dostaw  ustaloną  na  podstawie  oferty  złożonej  przez  
Wykonawcę w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  
zakończonego  zawarciem  niniejszej Umowy(formularza wyceny). 

2) w stosunku  do elementów dostaw, które będą realizowane, a które nie są pod 
względem ilościowym objęte ofertą oraz elementów dostaw nie objętych ofertą -
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zostanie zwiększona zgodnie  z  cenami  wskazanymi  w  ofercie  za  tego  rodzaju 
elementy  dostawy,  o  ile  takie  w ofercie występują, a w pozostałych 
przypadkach zgodnie z cenami rynkowymi za dostawy wykonywane w ramach 
zmiany.  

7. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana 
w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają 
zachowania formy pisemnej 
 

§11 

Współpraca stron 

1. Nadzór nad realizacją umowy sprawuje:  
1)ze strony Zamawiającego Pan/i ………………... 
2)ze strony Wykonawcy Pan/i …………………….. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są upoważnione w szczególności  do uczestniczenia 
w czynnościach odbioru, testach i podpisania Protokołu odbioru końcowego. 

 
 

§ 12* 
1.Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane, 
w celu realizacji niniejszej umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. 
2.Wykonawca potwierdza, że uzyskał od Zamawiającego zakres informacji, o których 
mowa w art. 13 RODO. 
3.Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Brzączowicach, Brzączowice 186, 32-410 Dobczyce. 

 
§ 13 

Postanowienia Końcowe   
1.W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące 
przepisy w szczególności  ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego 

2.Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3.Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec 
Zamawiającego, a wynikających z Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie 
będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy. 
4.Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
5.Umowa niniejsza zawiera ………… ponumerowane strony. 
6.Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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*postanowienie dotyczy osób fizycznych i  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
 


