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UMOWA nr          .          .2023 
Zawarta w  dniu .................................  w …………… pomiędzy: 

Gmina Rusiec ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, NIP: 769-205-00-57 w imieniu której działa Aneta 

Grabarz zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez: 

Anetę Grabarz – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu, ul. Wieluńska 33, 97-438 

Rusiec, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 02.09.2019r. Wójta Gminy Rusiec, zwanym dalej 

zamawiającym przy kontrasygnacie głównego księgowego zespołu – Lucynę Witczańską 

zwanym dalej Zamawiającym,  
 

a 

.....................................................................................................................................................  

z siedzibą ............................................, ul. ....................................................., wpisanym/wpisaną  

do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w ...........................Wydział KRS, pod Nr KRS..........................., o kapitale zakładowym 

......................zł., 

lub 

Panem/Panią .................... zam. ........................... (adres), przedsiębiorcą prowadzonym działalność pod 

firmą .................... (nazwa), REGON ................................,  

NIP .................................,  

reprezentowanym przez: 

1. ................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony. 

 

W związku z faktem, iż wartość zamówienia jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2022  poz. 

1710 ze zm.), zamówienie udzielane jest na zasadach określonych w art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009 r.  

o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1634) oraz  w trybie rozeznania rynku,  pomiędzy 

stronami została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów budowlanych w asortymencie i ilości określonej w 

rozeznaniu rynku wg zestawienia w ramach  projektu „Bystrzaki w Publicznym Przedszkolu w Zespole 

Szkolno Przedszkolnym w Ruścu” – cz.2.- dotyczy dostawy materiałów budowlanych. 

2. Dostawa oznacza  dowóz i rozładunek materiałów  do miejsca wskazanego przez  Zamawiającego. 

3. Adres dostawy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu -97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 33. 

4. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają: Oferta Wykonawcy wraz z zestawieniem 

oraz rozeznanie rynku. 

5. Wykonawca udziela gwarancji  i rękojmi na zakupiony towar  - wg zapisów producenta nie mniej niż 24 

m -ce na poszczególne pozycje asortymentu. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument 

gwarancyjny. 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 stanowią załączniki do niniejszej  umowy. 
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§2 

Termin realizacji  przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w następujących terminach:   

1) rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy, 

2) zakończenie: 30 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Terminy ustalone w ust. 1 mogą  ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w § 8 niniejszej 

umowy. 

 

§3 

Wynagrodzenie za realizację umowy 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie, równe cenie ofertowej brutto przedstawionej w ofercie Wykonawcy, w wysokości:  

brutto ....................................... zł, słownie: …………….……………………………..................... 

w tym podatek VAT co stanowi kwotę: 

............................................... zł, słownie: ……………………….................................................... 

wartość dostawy bez podatku VAT (netto)  wynosi: 

............................ zł, słownie: ………………………………………………………........................ 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu w tym dowóz i rozładunek do miejsca wskazanego przez  Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w 

obowiązujących przepisach podatkowych, w tym  zmiany podatku VAT a także w sytuacjach określonych 

w § 8 niniejszej umowy. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że wyłączają odpowiedzialność Zamawiającego za szkody na mieniu i na 

osobie Wykonawcy oraz na mieniu i osobach trzecich, powstałe przy realizacji  przedmiotu  umowy. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje  przedmiot 

zamówienia, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za  własne działanie lub 

zaniechanie.  

 

§ 4 

Zasady rozliczenia za wykonaną dostawę 
1. Rozliczenie  nastąpi jednorazowo.  

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru  materiałów, sporządzony wg wzoru 

stanowiącego załącznik do rozeznania. 

3. W przypadku stwierdzenia wad materiałów wykonawca  ma obowiązek ich wymiany na towar bez wad. 

W przypadku stwierdzenia braku materiałów dostarczonych lub braku ilości przewidzianej 

zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków w terminie 3 dni od spisania 

protokołu. 

4. Płatność za fakturę VAT nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na przedłożonej fakturze VAT. 

5. Faktura VAT wystawiona będzie Nabywca: …………………………. 

 Odbiorca: …………………………………………… 

6. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy ………………………….. 

7. Dniem zapłaty jest dzień polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Strony zgodnie oświadczają, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek 

podatkowy z tytułu robót obciąża Wykonawcę/Zamawiającego (zgodnie z ofertą Wykonawcy)*. 
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§ 5 

Kary umowne 
1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków nałożonych na Wykonawcę w § 1 - w 

wysokości 2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 niniejszej 

umowy, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z 

zastrzeżeniem, że kary mogą być kumulowane; 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w części lub całości z przyczyn, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 3 niniejszej umowy. 

2. Kary umowne mogą być kumulowane.  
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczanych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  
4. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych.   

 

§ 6 

Zakaz cesji wierzytelności 
Strony postanawiają, że cesja jakichkolwiek wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy bądź z nią 

związanych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Warunki odstąpienia od umowy 
1.   Zamawiający może odstąpić od umowy w części lub w całości w terminie do dnia 30 kwietnia 2023r. 

w przypadku: 
1)   powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

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

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 
2)   nie wykonywania lub nienależytego wykonywania  umowy przez Wykonawcę po uprzednim 

pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonywania umowy. 
2.   W przypadkach określonych powyżej wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia. 

3.   Odstąpienie od umowy może zostać dokonane ze skutkiem ex tunc lub ex nunc, przy czym skutek 

musi zostać wskazany w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 

§8 

Zmiany umowy 
1.  Zawarta umowa może zostać zmieniona zgodnie z Przesłankami określonymi w Wytycznych 

Kwalifikowalności oraz  w zakresie określonym w ust. 2. za obopólnym porozumieniem stron na 

uprzedni  pisemny wniosek jednej z nich.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków udzielonego zamówienia  w następujących 

okolicznościach: 

a) zmiany stawki podatku VAT i akcyzy,  sposobu ich płatności  (w przypadku zmian ustawowych), 
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b) ograniczenia lub zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia,  

c) gdy zmiany treści umowy są korzystne dla zamawiającego, 

d) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, 

e) przedłużenia terminu realizacji umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn 

leżących po stronie zamawiającego i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, 

przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia, 

f) przedłużenia terminu realizacji umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie 

usługi, które nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie 

o faktyczny czas opóźnienia, 

g) jeżeli wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności 

h) nastąpi konieczność dostarczenia innego asortymentu, posiadającego parametry nie gorsze niż 

zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu, spowodowana zakończeniem 

produkcji asortymentu lub wycofaniem z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

i) siły wyższej. 

3. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 9 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  i 14 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 Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu, ul. 

Wieluńska 33, 97-438 Rusiec, zwany/-a dalej również „Administratorem” lub „Zamawiającym”. 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę sprawuje: Rafał Andrzejewski. Kontakt z  IOD pod adresem email: 

iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl / sekretariat@zsprusiec.pl, lub pisemnie na adres 

Administratora.  

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego / rozeznanie rynku, tj. w 

procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej w związku z realizowaną umową – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  i c RODO zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz 

innymi aktami prawymi. Po ustaniu celu pierwotnego dane będą przetwarzane w celach archiwalnych, 

kontrolnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami szczególnymi. 

W przypadku wyboru oferty – dane będą również przetwarzane w celach wypełniania obowiązków 

prawnych ciążących na Administratorze związanych z rachunkowością, podatkami, archiwizacją na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4) Odbiorcy danych - dane mogą zostać powierzone tzw. podmiotom przetwarzającym na podstawie 

odpowiednich instrumentów prawnych (np. firma hostingowa, informatyczna, z zakresu ochrony danych 

osobowych), a także udostępnione podmiotom, które zwracają się o udostępnienie danych w trybie 

ustawy o dostępie do informacji publicznej; organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
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5) Dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany przepisami prawa. Na potrzeby 

rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do 

tego zobligowani przepisem prawa - obecnie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym 

powstał obowiązek podatkowy. Nadto dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia 

roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez okres wymagany naszymi przepisami 

archiwalnymi.  

6) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO. 

7) Posiada Pan/Pani prawo: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym 

prawo do uzyskania kopii danych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania / uzupełnienia danych osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 

RODO;  

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w 

art. 18 RODO, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 20 RODO;  

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 21 RODO, tj. w przypadku gdy: 

•  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na 

podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

przez Administratora, 

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter 

wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 

wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest 

dzieckiem; 

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8) Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w postępowaniu, jest 

warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w 

postępowaniu i zawarcie umowy.   

Informacje dodatkowe z art. 14 RODO – obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których 

dane są przekazane zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 

Źródło pozyskania danych oraz kategorie tych danych:  

Może zdarzyć się, że przetwarzamy Pani/Pana dane pomimo, iż nie uzyskaliśmy ich bezpośrednio od 

Państwa wyjaśniamy, iż dane te zostały pozyskane od oferenta/drugiej strony umowy (czyli podmiotu, z 

którym Pan/Pani współpracuje), która to wskazała Panią/Pana (np. w umowie, ofercie) jako osobę 

uprawnioną do reprezentacji, kontaktu czy realizacji zamówienia. 

Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych – dane zwykłe takie 

jak:  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; NIP, nazwa firmy, siedziba, adres (w przypadku osób 

prowadzących działalność gospodarczą), inne podstawowe dane podane tylko w niezbędnym zakresie do 

zawarcia/realizacji umowy. 

Podstawa prawna przetwarzania danych 
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Państwa dane będą przetwarzane również w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 

ust. 1 lit. f RODO, w celu należytego przebiegu postępowania, a później zawarcia i realizacji pomiędzy 

stronami umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Pozostałe wymagane informacje (m.in. na temat administratora, przysługujących praw), zostały podane 

powyżej, w punktach 1-7.  

Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych - 

osobom fizycznym, których dane osobowe zamieszcza w ofercie lub w inny sposób udostępnia 

Zamawiającemu.  

 

§ 10 

Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji umowy strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. 

2. Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, 

będą rozstrzygane w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej umowy będzie Sąd  

    powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności: 

1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), 

5.    Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu realizacji zamówienia publicznego w zakresie objętym niniejszą umową. 

 

Załączniki: 

1. Rozeznanie rynku, 

2. Oferta Wykonawcy wraz z zestawieniem, 

3. Protokół odbioru. 

 

                    ZAMAWIAJĄCY:    WYKONAWCA: 
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PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY  

 
Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach zamówienia  z dnia ............... jest dostawa materiałów budowlanych w 

asortymencie i ilości określonej w rozeznaniu rynku wg zestawienia w ramach  projektu „Bystrzaki w Publicznym 

Przedszkolu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ruścu” – cz.2.- dotyczy dostawy materiałów budowlanych. 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 

dostawy / usługi 

Jednostka 

miary 
Ilość Nr seryjny Wartość 

Dokumentacja 

techniczna/ 

instrukcja 

obsługi/ 

świadectwo 

jakości 

Uwagi 

        

        

 
Miejsce dokonania odbioru: 

.....................................................................................................................................................  

 

Data dokonania odbioru:...................................................................................................... .......... 

W terminie/nieterminowo* 

 

Ze strony Wykonawcy: 

..................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres) 

.....................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

Ze strony Zamawiającego: 

..................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres) 

Komisja z składzie: 

1. ....................................................................... 4. ................................................................ 

2. ....................................................................... 5. ................................................................ 

3. ....................................................................... 6. ................................................................ 

 
Potwierdzenie kompletności dostawy  i  usługi: 

 Tak* 

 Nie* - zastrzeżenia ..........................................................................................................  

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy / usługi z parametrami  / funkcjonalnością zaoferowana w ofercie: 

 Zgodne* 

 Niezgodne* - zastrzeżenia ...............................................................................................  

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 

 Wykonane zgodnie z umową* 

 Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia ............................................................ 

 

Końcowy wynik odbioru: 

 Pozytywny* 

 Negatywny* - zastrzeżenia ..................................................................................... ........ 

 

 

Podpisy: 



   

 
 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 

 

1. .......................... 4. .......................... 

2. .......................... 5. .......................... 

3. .......................... 6. ..........................                                                                

 

* niepotrzebne skreślić                                                                  ……………………………………………..  

 

 

 
 

 


