Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

/WZÓR/
UMOWA NR ……….………………
zawarta w dniu ………………………..…. r. w …………………………
pomiędzy:
Gminą Stare Babice – Szkołą Podstawową im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach
z siedzibą: ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
posiadającą NIP: 1182025548, REGON: 013271855
reprezentowaną przez: Dorotę Smolińską – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych
Babicach, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 grudnia 2011 r. wydanego przez Wójta
Gminy Stare Babice
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………..…….
z siedzibą: …………………………………..,
posiadającym NIP: ………………, REGON: ……………….,
reprezentowanym przez: ……………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanymi łącznie Stronami.

Nazwa zadania: Dostawa ……………………………….…… dla Szkoły Podstawowej w Starych Babicach
w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”
W związku z udzieleniem zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129) została zawarta
umowa o następującej treści:

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.

1.

§1
Przedmiotem umowy jest dostawa …………………………… dla Szkoły Podstawowej w Starych
Babicach w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.
Zakup wyposażenia objętego niniejszym zamówieniem jest związany z działalnością dydaktyczną
realizowaną przez Zamawiającego i jest dofinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania
Covid-19.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy w tym rodzaj i opis zamawianego wyposażenia, ilości sztuk,
ceny jednostkowe, łączna cena brutto określone zostały na podstawie oferty Wykonawcy z dnia
…………………… i podane w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do oferty). Oferta
Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyposażenie stanowiące przedmiot umowy
na warunkach określonych w niniejszej umowie.
§2
Dostawa przedmiotu umowy zrealizowana będzie w terminie do …………….. (termin zostanie
uzupełniony na podstawie oferty Wykonawcy).
Za termin, o którym mowa w ust. 1 uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru bez
uwag i zastrzeżeń.
Wykonawca zobowiązany jest na 2 dni robocze przed planowanym dostarczeniem przedmiotu
zamówienia zawiadomić Zamawiającego o planowanej dacie dostawy.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w uzgodnionym przez Strony dniu roboczym od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00 – 15:00.
§3
Obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w §1 jest ryczałtowe
wynagrodzenie umowne w kwocie: ………………… zł brutto (zawiera podatek VAT).
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(słownie: …………………………………………….. zł).
Wynagrodzenie wskazane w pkt. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym
m.in. koszty transportu, a także wszelkie inne prace i świadczenia niezbędne do prawidłowej realizacji
umowy w zakresie zgodnym z ofertą Wykonawcy.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.
4. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po wykonaniu i odebraniu dostawy stanowiącej
przedmiot umowy.
5. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Strony umowy protokół odbioru bez
uwag.
6. Rozliczenie płatności nastąpi za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
7. Wskazany rachunek płatności należy do Wykonawcy umowy i został dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
8. W przypadku braku lub niezgodności numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w rejestrze
prowadzonym przez Ministerstwo Finansów (Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT), Zamawiający wstrzyma
płatność do czasu wskazania prawidłowego rachunku rozliczeniowego.
9. Należność za dostarczony przedmiot umowy, będzie opłacona przelewem z konta bankowego
Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
10. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego-Odbiorcy.
2.

11. W fakturze należy wpisać dane:
Nabywca:
Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, NIP 118-202-55-48
Odbiorca:
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach,
ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
§4
1. Dostawa przedmiotu umowy zrealizowana będzie transportem Wykonawcy na jego koszt i
niebezpieczeństwo, do siedziby Odbiorcy tj. Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, ul. Polna 40,
05-092 Stare Babice.
2. Odbiór ilościowy i jakościowy następuje w siedzibie Odbiorcy.
3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych wad.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostawy w przypadku dostarczenia wyposażenia
niezgodnego z wykazem załączonym do umowy lub uszkodzonego.
5. W przypadku stwierdzenia wadliwej partii dostarczonego wyposażenia, reklamacja zostanie zgłoszona
telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany zakwestionowanych
produktów na przedmioty wolne od wad w ciągu 3 dni.
6. W przypadku zgłoszenia reklamacji Zamawiającego na dostarczone wyposażenie, Zamawiający nie
odbierze przedmiotu umowy do czasu rozpatrzenia reklamacji.
§5
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone wyposażenie będzie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w złożonej ofercie i będzie dostarczone w nieuszkodzonych i oryginalnych opakowaniach.
2. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nie może wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych.
Sprzęt musi posiadać na opakowaniu opis pozwalający na potwierdzenie jego zgodności z
zamówieniem.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt w terminie i zakresie określonym
w Formularzu asortymentowo – cenowym (Załącznik nr 2 do oferty).
4. Termin gwarancji, o którym mowa w ustępie 3 liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru.
§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej kolejności kary
umowne.
2. Zamawiający ma prawo do naliczenia i egzekwowania kar umownych naliczanych w następujących
wypadkach i wysokościach:
1) w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 umowy Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy kary
naliczone Wykonawcy do dnia odstąpienia są nadal należne.
4. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstawy do ich
naliczania bez konieczności odrębnego wezwania.
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Wykonawca oświadcza, że zgadza się na potrącenie naliczonych kar umownych z wystawionej faktury.
§7
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie
od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
b) W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę wyposażenia zgodnie z wykazem wyposażenia
w terminie określonym w § 2.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia odbioru
przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i
powinno zawierać uzasadnienie.
§8
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016 r.),
Pełnomocnik Wykonawcy, osoby fizyczne wskazane w umowie lub inne osoby fizyczne –
wykonujące lub które będą wykonywać czynności związane z realizacją przedmiotowej umowy
wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych –
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, w celu realizacji
przedmiotowej umowy, w zakresie danych niezbędnych do jej realizacji;
2) osoby wymienione w punkcie wyżej podają dane osobowe dobrowolnie i że są one zgodne
z prawdą;
3) wykonał obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” Dz. Urz. UE. L
Nr 119 z 04.05.2016 r.) wobec osób wskazanych w pkt. 1 powyżej, w tym też o klauzulach
dotyczących tego przedmiotu zawartych w niniejszej umowie.
§9
1. Zamawiający w odniesieniu do osób, o których mowa w § 8 pkt. 1 umowy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że::
1) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w
Starych Babicach, e-mail: szkola-starebabice@wp.pl;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie
Dużym jest za pomocą adresu e-mail: inspektorszkolababice@gmail.com;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
realizacją przedmiotowej umowy;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja lub wykonane zostaną inne czynności związane z realizacją umowy;
5) dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP oraz
innych przepisów związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oraz realizacją umowy;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
postanowień umowy;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1.
2.
3.
4.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące
go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w
rozumieniu art, 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz.
1429 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie powołanej ustawy.

§ 11
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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