
 

 

Umowa  /wzór/  nr  RI.III.272.___.2021                                                      
zawarta w dniu …………………… 2021 r. w Pysznicy, pomiędzy: 
Gminą Pysznica z siedzibą ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica,  
NIP: 865-23-97-341,  REGON: 830409117, 
reprezentowaną przez:  
Wójta – Łukasza Bajgierowicza 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Grażyny Ożga, 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a:  
…………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą” o następującej treści: 
 
Niniejsza umowa została spisana na podstawie na podstawie Regulaminu w sprawie określenia zasad 
udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 130 000 złotych netto stanowiącego Załącznik do 
Zarządzenia Nr 161/2020 Wójta Gminy Pysznica z dnia 31 grudnia 2020 roku. 

Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z późn. zm.). 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Niniejsza umowa jest konsekwencją zapytania ofertowego znak RI.III.042.1.2021 z dnia 19.07.2021 r. 
2. Zamówienie objęte niniejszą umową dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oś priorytetowa 
IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne w ramach 
projektu: „Dostępna szkoła -  innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej 
z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. 

3. Przedmiotem umowy jest: "Dostawa wyposażenia meblowego, pomocy dydaktycznych i programów 
multimedialnych dla Publicznej Szkoła Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy oraz Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach realizowana na podstawie umowy powierzenia 
grantu nr RARR/BD/1/5/2021" 

4. Szczegółowa specyfikacja poszczególnych elementów zamówienia została określona w załączniku nr 1 
do niniejszej umowy. 

 
   § 2 

Termin i warunki realizacji umowy 
1.  Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 15 września 2021 r. 
2.  W terminie wskazanym w ust. 1 Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do  

a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy, ul. Sportowa 1; 
b) Publiczna Szkoły Podstawowa im. Armii Krajowej w Jastkowicach, ul. Mickiewicza 1. 

3. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym (Dyrektorami Szkół) dokładny termin dostawy przedmiotu umowy 
przed planowanym terminem dostawy, zastrzeżeniem zachowania terminu określonego w ust. 1. 

4. Termin obejmuje przekazanie do użytkowania całości przedmiotu zamówienia. W tym terminie 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje używania, obsługi i konserwacji dostarczonego 
wyposażenia. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że udzielając licencji na korzystanie z 
oprogramowania nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do 
zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw. 
5. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku przedmiotu umowy ponosi 
Wykonawca. 
6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy  karty  gwarancyjne dla dostarczonego przedmiotu 
umowy. 
7. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dokładny termin dostawy przedmiotu umowy przed planowanym 

terminem dostawy, zastrzeżeniem zachowania terminu określonego w ust. 1. 
8. Z czynności o których mowa powyżej w § 2, Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy. 



 

 

 
§ 3 

Wynagrodzenie i zasady płatności 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 

632 kodeksu cywilnego w kwocie:  
 cena brutto: …………………. zł, słownie brutto ………………………………….. 
 VAT …. % : …………………. zł, słownie  ………………………………….. 
 cena netto: …………………. zł, słownie netto ………………………………….. 

2. Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na podstawie faktury zawierającej 
prawidłowy numer rachunku bankowego znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnionym przez 
Ministerstwo Finansów. 
3. Zamawiający będzie realizował płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 
tzw. split payment. 
4. Termin płatności faktury za wykonane roboty wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z niezbędnymi załącznikami. 
5. W przypadku nieterminowej płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek w 

ustawowej wysokości. 
 

§ 4 
 Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu Umowy. 
2. W dniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną wg wzoru - 
załącznik nr 4 do umowy. 
3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi w okresie 36 miesięcy od dnia odbioru 
przedmiotu umowy. 
4. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad ze środków 
pochodzących z zabezpieczenia. 

 
§ 5 

Odstąpienie od umowy 
1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy z przyczyn leżących po jego stronie, ponad 

termin określony w § 2 ust.1, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w  części, bez 
wyznaczania dodatkowego terminu, z konsekwencjami określonymi w § 6 ust. 3. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że  
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym  przypadku 
Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części  umowy. 

3. Zamawiający może oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, odstąpić od 
umowy również, jeżeli: 
1) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 
przekształcenia w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach  
2) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego 
majątku na rzecz wierzycieli, w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 6 

Kary umowne 
1.    W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań określonych w § 1 ust. 1 umowy, ponad 

termin określony w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% 
wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia ponad termin 
wskazany w § 2 ust. 1 umowy. 

2.   Zapłata kar umownych wynikających z faktu opóźnienia w realizacji umowy nie zwalnia Wykonawcy od 



 

 

wykonania przedmiotu umowy. 
3. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 
4. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 
5. W przypadku odstąpienia od zobowiązań objętych umową w części lub w całości przez którąkolwiek ze 

Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3  

6. Dopuszcza się potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
7. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, 

jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
 

§ 7 
Informacja w sprawie stosowania RODO 

1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 
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) dalej RODO – informuje się, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Wójt Gminy Pysznica z siedzibą ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z 
zawarciem niniejszej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu 
współpracy z Gminą Pysznica oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą 
według okresów wskazanych w przepisach szczególnych.  

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Z Inspektorem 
Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem: iod@pysznica.pl 

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z 
nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. 
Gmina Pysznica nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom 
świadczącym usługi na zlecenie Gminy Pysznica. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Przeniesienie uprawnień, obowiązki i wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody 
drugiej strony. 

3.    Pisma przesłane na adres Stron określone w komparycji umowy uważa się za skutecznie  doręczone, 
chyba że Strony poinformują się pismem poleconym o zmianie adresu. 

4.  Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy i nierozstrzygnięte polubownie rozstrzygać  będzie 
właściwy miejscowo dla Zamawiającego sąd powszechny. 

5.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 

 
 
Załączniki do umowy: 

1. Szczegółowa specyfikacja poszczególnych elementów zamówienia. 
2. Oferta Wykonawcy. 

 



 

 

 
WYKONAWCA:     KONTRASYGNATA                     ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 
     SKARBNIKA GMINY:  
  
 


