
Umowa (wzór)
Znak sprawy: ……………….

zawarta w dniu …………....……..., w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego bez
obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), o
którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 
pomiędzy stronami:
Gminą Włodowice; 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26 reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Włodowice - Adama B. Szmukier
przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy Włodowice – Joanny Goj
NIP 649-228-00-07
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
……………………………..
NIP: …………………….
zwanego w dalszej treści umowy Wykonawcą 
o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie  dostawy mebli oraz sprzętu kuchennego w ramach zadania pn.:
„Doposażenie świetlicy w Morsku w meble, sprzęt kuchenny oraz meble ogrodowe”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy.
3. Wyszczególniony w przedmiocie umowy asortyment musi być fabrycznie nowy i wolny od wad.

§ 2
Termin wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  o  którym  mowa  w  §  1  w  terminie:  
do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 3
Wynagrodzenie wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu  umowy, określonego w § 1  umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości: ... zł netto + podatek VAT (...%) ... zł = ... zł brutto (słownie: ...).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i wydatki związane z wykonaniem przedmiotu
umowy,  w  tym  transport  oraz  rozładunek  przedmiotu  umowy  w  miejscu  wskazanym  przez
Zamawiającego.

§ 4
Odbiór przedmiotu umowy

1. Przedmiot  umowy należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego,  tj.  do świetlicy w
Morsku, ul. Jurajska 39, 42-421 Morsko.

2. Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  o  terminie  dostawy  przedmiotu  umowy  z  co  najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem.

3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu  umowy będzie protokół zdawczo - odbiorczy
podpisany przez strony umowy. 

4. Protokół zdawczo – odbiorczy zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej
ze stron umowy.

5. Wykonawca  do  dnia  sporządzenia  protokołu  zdawczo –  odbiorczego,  zobowiązany jest  dostarczyć
dokument gwarancji na dostarczony przedmiot umowy. 

§ 5
Zapłata wynagrodzenia

1. Zapłata  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu  umowy nastąpi  po  jego  wykonaniu  i  dokonaniu
odbioru przez Zamawiającego.

2. Zamawiający  zobowiązuje  się  uregulować  wynagrodzenie  Wykonawcy  stwierdzone  prawidłowo
wystawioną fakturą VAT w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.



3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy:
…………………...

§ 6
Gwarancja jakości i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, na okres 24 miesięcy.
2. Bieg terminów gwarancji  jakości  i  rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad ujawnionych po odbiorze w

okresie gwarancji jakości i rękojmi, na pierwsze pisemne żądanie przekazane od Zamawiającego.
4. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub niewłaściwym wykonaniu usuwania wad,

Zamawiający może Wykonawcę obciążyć karami umownymi zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3 pkt
2 umowy.

§ 7
Kary umowne

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają kary umowne.
2. Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za

które odpowiada wyłącznie Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3
ust. 1 umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu  umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia

brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
2) za każdy dzień opóźnienia  w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości  0,2% wynagrodzenia

brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
3) za  odstąpienie  od  umowy przez  Wykonawcę,  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca  w

wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 7

dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.
5. Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownej z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
6. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, to strona Umowy, która

poniosła  szkodę  może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości  rzeczywiście
poniesionej szkody.

§ 8
Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

§ 9
Nadzór nad wykonaniem umowy

Nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego wykonuje:
Danuta Bacior –  Kierownik Referatu Gospodarki  Komunalnej,  Działalności Gospodarczej  i  Planowania
Przestrzennego.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie  spory  wynikające  z  niniejszej  umowy  będzie  rozstrzygał  Sąd  wg  właściwości  siedziby

Zamawiającego.
3. Umowę  sporządzono  w  trzech  egzemplarzach,  dwa  egzemplarze  dla  Zamawiającego  i  jeden

egzemplarz dla Wykonawcy. 

          ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z 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,  zwane dalej
RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1, z późn. zm.) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Włodowice posiadająca siedzibę w Urzędzie Gminy
Włodowice: 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26, tel. 34 3153001, e-mail: urzad@wlodowice.pl, reprezentowana
przez Wójta Gminy. 
2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej  siedziby lub poprzez pocztę elektroniczną:
iodo@wlodowice.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także
wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (art.  6 ust.  1  lit.  c  RODO),  np. prawa podatkowego,
przepisów regulujących zasady rachunkowości; w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe możemy
również przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony naszych praw. 
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz po jej zakończeniu przez okres
wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych, a także przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach; w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
obowiązujących  przepisów  prawa,  a  ponadto  odbiorcom  danych  w  rozumieniu  przepisów  o  ochronie  danych
osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, bankowe, kontrolne; Pani/Pana
dane  możemy  przekazać  czasowo  podmiotom  przetwarzającym  je  w  naszym  imieniu,  w  tym  podwykonawcom
wspierających  nas  w  realizacji  naszych  działań;  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  ujętych  w  systemach
informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym
zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach,
takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych.
7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie,
którego odbywa się przetwarzanie danych: 

 prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),
 prawo  do  żądania  sprostowania  danych  osobowych  –  w  przypadku,  gdy  dane  są  nieprawidłowe  lub

niekompletne (art. 16 RODO),
 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) – ograniczone tylko do tych danych, które

nie są niezbędne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO, tj.:
 do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych lub do wykonania

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 do celów archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych,
 do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

 prawo  do  żądania  ograniczenia  przetwarzania  (art.  18  RODO),  jednakże  z  wyłączeniem  przypadków
wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m.in. prawo to nie będzie przysługiwało w takim zakresie w jakim
przetwarzanie  danych  osobowych  będzie  konieczne  do  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony ewentualnych
roszczeń. 

W szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone, np. ze względu na wymogi prawne m.in.  zawarte
w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości. 
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony
danych osobowych,  tj.  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa,  ul.  Stawki  2,
w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO). 
9.  Administrator  nie  przewiduje  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji,  w  tym  profilowania  na  podstawie
Państwa danych osobowych.  
10.  Administrator  nie  przekazuje  ani  nie  zamierza  przekazywać  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  czy
organizacji międzynarodowych.

Włodowice, dnia ………………………                           ………………………………………………
 (czytelny podpis)


