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UMOWA NR  …………………….. 

 

zawarta dnia ……………………………… w Radomsku 

pomiędzy  Zespołem  Szkół Ekonomicznych  im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku , 
ul. Przedborska 39/41,  97-500 Radomsko 

reprezentowanym przez: 

Panią   Małgorzata Kołodziejska – Dyrektor szkoły 

 zwanym dalej “Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

adres: ………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP ……………………………………………… REGON ………………………………………………….. 

 

„zwanym dalej Wykonawcą” 

a łącznie zwanych „Stronami”. 

 

§ 1. 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność ……………………………….   o parametrach zgodnych ze 

wskazanymi w załączniku nr 1  do Umowy (dalej: „Sprzęt”) oraz zobowiązuje się do wydania ich poprzez 

dostarczenie Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać Sprzęt i zapłacić Wykonawcy cenę 

określoną w § 3 Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Sprzętu w zakresie jakości oraz ilości zgodnie z treścią Opisu 

Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.  

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu Zamawiającemu w terminie do 14 dnia  od dnia 
zawarcia Umowy, na adres:. Zespół  Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku , 
ul. Przedborska 39/41, 97-500 Radomsko, własnym transportem, na swój koszt i ryzyko, do miejsca 
wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.  
2. Po dostarczeniu Sprzętu Strony sporządzą protokół, który podpisany bez zastrzeżeń jest podstawą do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury.  

 

§ 3. 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę w wysokości ………………………….………………..                        

(………………………………………………….……………………………)  netto,  tj. ……………………….………  

(……………………………………………………………………………………….. ), brutto.  

2. Cena, o której mowa powyżej zawiera wszystkie koszty związane z dostawą Sprzętu, w szczególności: transport 

oraz opakowanie.  

3. Cena płatna będzie w terminie 21  dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

4. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność nastąpi w dniu roboczym 

następującym po tym dniu.  
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6. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury płatność ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy 

się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.  

7. W przypadku niekompletnej lub wadliwej dostawy Sprzętu termin płatności ulega wstrzymaniu w zakresie 

dotyczącym niekompletnej lub wadliwej dostawy i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia uzupełnienia lub 

usunięcia wad Sprzętu.  

 

 

§ 4. 

1. Wykonawca gwarantuje dostawę Sprzętu nowego tj. wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, bez śladów 

użycia lub uszkodzeń, przy czym Sprzęt objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta.  

2. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia czy dostawa jest zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, pod względem ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 

Sprawdzenie obejmuje przeliczenie ilości opakowań i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania 

sprawdzenie stanu jego zawartości.  

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy uszkodzony lub niezgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym 

załącznik nr 1 do Umowy, Sprzęt.  

4. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych Sprzętu lub wad dostarczonego Sprzętu Zamawiający 

odpowiednio żąda uzupełnienia Sprzętu o brakujące ilości lub odmawia przyjęcia wadliwego Sprzętu, a 

Wykonawca odpowiednio zobowiązany jest dostarczyć brakujący sprzęt lub wymienić wadliwy Sprzęt na Sprzęt 

wolny od wad najpóźniej w terminie do 14 dni, chyba że wymiana w tym terminie będzie niemożliwa z uwagi na 

niedostępność magazynową Sprzętu i Strony ustalą inny termin wymiany Sprzętu. W braku możliwości ustalenia 

innego terminu dostarczenia Zamawiającemu przysługuje prawo do dostąpienia od Umowy ze skutkiem na 

przyszłość, przy czym jeżeli wadami lub brakami ilościowymi objęta jest część Sprzętu to prawo odstąpienia 

przysługuje jedynie w odniesieniu do tej części Sprzętu. Odstąpienie, o którym mowa powyżej przysługuje w 

terminie 7 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę informacji o braku możliwości wymiany Sprzętu w terminie, 

o którym mowa powyżej.  

5. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego Sprzętu po dokonaniu odbioru Zamawiający zawiadomi o tym 

Wykonawcę zgłaszając wadę pod nr tel.:  …………………….. lub e-mailem na adres: ………………………. 

wskazując rodzaj wady (zgłoszenie reklamacyjne).  

6. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

jego otrzymania od Zamawiającego.  

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia na swój 

koszt i ryzyko Sprzętu wolnego od wad, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji o 

uwzględnieniu reklamacji.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz ze Sprzętem dokumentów gwarancyjnych. W wypadku braku 

dostarczenia dokumentów gwarancyjnych postanowienia niniejszej umowy zastępują postanowienia dokumentów 

gwarancyjnych.  

9. Serwis gwarancyjny świadczony będzie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 

do Umowy.  

 

Niezależnie od postanowień dotyczących gwarancji Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  
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§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:  

a) w przypadku nieterminowego dostarczenia Sprzętu względem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, 

nieterminowego uzupełnienia braków ilościowych, o których mowa w § 4 ust. 4 Umowy lub nieterminowego 

usunięcia wad Sprzętu w terminie wskazanym w § 4 ust. 4 i 7 Umowy – w wysokości 2% proporcjonalnej wartości 

brutto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, w zakresie wyłącznie tej części wartości 

Umowy, której zwłoka w dotrzymaniu terminu dotyczy. 

b) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych – w wysokości 10% całkowitej wartości 

brutto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy.  

  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 

Umownych, do wysokości szkody rzeczywistej.  

3. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego not obciążeniowych, 

obejmujących naliczone kary umowne, przy czym Zamawiający ma prawo do potrąceń kwot kar umownych z 

należnej Wykonawcy ceny, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszykowania przewyższającego wartość kar umownych.  

5. Wysokość kar umownych nie przekroczy wartości brutto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy.  

 

§ 6. 

1. W przypadku udostępnienia ZSE Radomsku przez Wykonawcę danych osobowych pracownika lub 

reprezentanta lub osoby wyznaczonej do kontaktu po stronie Wykonawcy Wykonawca zobowiązuje się do 

poinformowania tych osób o przetwarzaniu przez Zamawiającego  ich danych osobowych w zakresie: imię, 

nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), zwanej 

dalej „Ustawą” oraz aktami wykonawczymi do Ustawy i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 

dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Wykonawca zobowiązuje się także do poinformowana osób, których dane udostępnia, że ich dane osobowe 

będą przetwarzane przez cały czas trwania Umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z 

Umowy, jak również, że dane pracownika lub reprezentanta lub osoby wyznaczonej do kontaktu po stronie 

Wykonawcy nie będą przekazywane innym podmiotom.  

3. Zamawiający powołało Inspektora Danych Osobowych, kontakt:  kontakt@iszd.pl 

 

4. Pracownik, reprezentant lub osoba wyznaczona do kontaktu po stronie Wykonawcy mają prawo dostępu do 

treści danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto pracownikowi lub reprezentantowi lub osobie wyznaczonej 

do kontaktu po stronie Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

dla przetwarzania danych.  

5. W przypadku zmiany pracownika lub reprezentanta lub osoby wyznaczonej do kontaktu, Wykonawca 

zobowiązuje się do poinformowania nowo wskazanej osoby o treści niniejszego postanowienia.  

 

 

 

mailto:kontakt@iszd.pl
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§ 7. 

1. W przypadku udostępnienia Wykonawcy na mocy Umowy przez Zamawiającego danych osobowych 

pracowników i współpracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się przetwarzać udostępnione przez Zamawiającego dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, 

numer telefonu, adres e-mail, wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami Ustawy 

oraz RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych przed ujawnieniem lub udostępnieniem ich 

osobom nieupoważnionym. W celu zapewnienia realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się ujawniać przez 

dane osobowe wyłącznie pisemnie upoważnionym osobom będącym pracownikami lub zleceniobiorcami 

Zamawiającego.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udokumentowane szkody wyrządzone Zamawiającego, jego 

pracownikom lub zleceniobiorcom oraz osobom trzecim w związku z naruszeniem przepisów dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w zakresie dotyczącym niniejszej Umowy.  

 

§ 8. 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość 

wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie 

do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2176), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.  

§ 9. 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 

podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

§ 10. 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.  
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:  
 a. ze strony Zamawiającego  – P. Małgorzata Kołodziejska 
 b. ze strony Wykonawcy – …………………………………………………………………………………… 
3. Spory mogące wyniknąć z Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego.  
4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
 
 
Zamawiający:           Wykonawca:
    


