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Załącznik nr 3 

UMOWA NR …............. 

zawarta w dniu ................. 

pomiędzy: 

Gminą Miejską Biała Podlaska/Szkołą Podstawową nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej 

w Zespole Szkół  w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska 

reprezentowanym przez:  

……………………………………… dyrektora szkoły zwaną w treści umowy Zamawiającym 

a 

firmą……………………………………………………………………………………………..

z siedzibą …………………..………. przy ul.…………………………………….....,  

zarejestrowaną w ………………………………..…….……………... reprezentowaną 

przez:……………………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą, zaś wspólnie dalej zwanych ,,stronami" 

 

w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu udzielenie zamówienia w trybie zapytania 

ofertowego, została zawarta umowa o nasypującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu 

POWR.02.10.00-00-3006/20 pn. „Bialska Szkoła Ćwiczeń” zgodnie z ofertą złożoną przez 

Wykonawcę . 

 

1. Zgodność dostawy z umową będzie potwierdzona w dniu dostawy protokołem odbioru, 

podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Protokół stanowi podstawy 

wystawienia przez Wykonawcy faktury. 

 

§2 

1. Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i wynosi brutto: ..........................  

(słownie:……………………………………………………………………………………..…) 

2. Całkowita     wartość     umowy     obejmuje     wszelkie     koszty     związane     z     

realizacją zamówienia (w tym m.in. koszty serwisu gwarancyjnego, dostawy, wniesienia do 

placówki, także wszelkie inne prace i świadczenia) niezbędne do prawidłowej realizacji 

umowy. 

3. Cena podana w formularzu ofertowym nie może ulec zwiększeniu przez cały okres 

realizacji umowy. 

 

§3 

1. Termin dostawy: do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

2. Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie realizacji umowy: 
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a) po stronie Wykonawcy: …………………………………………………… 

b) po stronie Zamawiającego:………………………………………………. 

3. Zmiany osób, o których mowa w ust. 2, nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu §6 i 

nie wymagają aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej 

sytuacji. 

  

§4 

1. Płatność za przedmiot umowy nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Podstawą przyjęcia przez Zamawiającego faktury będzie stanowił podpisany bez 

zastrzeżeń przynajmniej przez jedną osobę ze strony Zamawiającego i przez osobę ze strony 

Wykonawcy protokół odbioru. 

3. Wykonawca na fakturze lub rachunku wskazuje następujące dane: 

Nabywca: 

Gmina Miejska Biała Podlaska 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 

21-500 Biała Podlaska 

NIP: 5372335662 

Odbiorca: 

Zespół Szkół 

ul. Zygmunta Augusta 2 

21-500 Biała Podlaska 

4. Bank i nr rachunku bankowego Wykonawcy: wg faktury. 

5. Wykonawca na fakturze wyszczególni wszystkie pozycje, z podaniem ich cen 

jednostkowych (netto, VAT, brutto) 

6. Za dzień zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

  

§5 

1. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcy z przyczyn od niego zależnych, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy, o której mowa w § 

2 ust. 1. 

2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w kompletnej dostawie przedmiotu umowy w 

terminie, o kt6rym mowa w § 3 ust. 1, z przyczyn od niego zależnych, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowną w wysokości 5 % wartości umowy zł za każdy dzień zwłoki, 

w sumie jednak nie więcej niż 20% wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn od niego zależnych w wysokości 20% wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, 

nie dotyczy sytuacji określonych w § 6 ust. 4. 
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4. Kary umowne stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia wywołującego 

obowiązek ich zapłaty. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z wystawionych 

faktur. 

6. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogó1nych do wysokość rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§6 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w 

następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 

1) Zmiana  przedmiotu  umowy  w  zakresie  parametrów  technicznych  jest  możliwa  

wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu stron umowy. Zmiana ta nie 

może powodować pogorszenia parametrów technicznych produktu. 

2) Skrócenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy , jest możliwe 

wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. 

3) W przypadku wystąpienia siły wyższej1 możliwa jest zmiana postanowień umowy, 

wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. 

4) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w 

umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jedno znacznej interpretacji jej 

zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak 

zgody obu Stron umowy. 

5) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień 

umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy, 

6) Zmiana dotycząca miejsca realizacji dostawy jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych 

przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy. 

7) Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, nie mogą powodować zwiększenia 

wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

 
1 Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie 
utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły 
przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą 
starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 
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okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia, nie stosuje się kar określonych w § 5 ust. 

3 niniejszej umowy. 

 

§7 

Klauzula informacyjna 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych 

osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
 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”, informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół w Białej Podlaskiej z siedzibą: Zespół 

Szkół w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska,  

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej 

jest możliwy pod adresem email:iod@bialapodlaska.pl,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO 

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego;  

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja w tym instytucje i urzędy określone przepisami prawa,  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

6. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do lat 10 zgodnie 

z przepisami dotyczącymi archiwizacji danych, określonych w wytycznych dotyczących 

danego projektu;  

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

9. posiada Pani/Pan:  

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;  

3) 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 ***;  

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO,  

10. nie przysługuje Pani/Panu:  
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1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO  

 

 

 

§8 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy 

Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego. 

3. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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