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UMOWA  Nr …………………………. 
  
zawarta w …………………………………., dnia    ………………… roku pomiędzy: 
……………………………….……………………………….…… z siedzibą ……………………………………………………, 
NIP ………………………….., zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym 
przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
oraz jednostką organizacyjną Gminy: ……………………………….……………………………….…… z siedzibą 
……………………………………………………, NIP ………………………….., zwaną w dalszej części umowy 
Odbiorcą, reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
a  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………, 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: ……………………………… 
………………………………………………..……….., REGON: ……………………………, NIP: …………………………….. 
a wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 
 
Zamówienia udzielono bez zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 
publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł, określonej w art. 2 ust. 1 
pkt 1 w/w ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji na rzecz Odbiorcy  dostarczenie  
i montaż fabrycznie nowego nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych,  
1 zestawu interaktywnych materiałów dydaktycznych, na który składa się: 
- Interaktywny monitor dotykowy 75’ wraz z uchwytem ściennym:  1 szt.  
- Magiczny dywan / Podłoga interaktywna z pakietem rewalidacyjnym: 1 szt. 
- Pakiet gier edukacyjnych: 4 szt. 
zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………………………… na formularzu ofertowym – załącznik nr 1.  
Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy i zamontuje w terminie nie dłuższym niż ……….… 
dni od daty podpisania niniejszej umowy – na własny koszt i ryzyko –do siedziby Odbiorcy na 
następujący adres: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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§ 2 
Wartość umowy i warunki płatności 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..zł 
(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………) 

 
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy obejmuje 

wszelkie koszty, jakie zobowiązany jest on ponieść w związku z realizacją umowy. 
3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana będzie w formie przelewu na 

konto Wykonawcy, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po 
skutecznym dokonaniu dostawy, potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym bez 
zastrzeżeń, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Cena jednostkowa towaru na fakturze, musi odpowiadać cenie towaru wskazanej w 
ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.   

5. Odbiorca zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy prowadzony przez…………………………………………………………………… 
nr……………………………………………………………………………………………………………………………….,
w terminie do 21 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT 
do siedziby Odbiorcy. 

 
 

§ 3 
Podzielona płatność 

1. Odbiorca oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury, o których mowa  
w § 2  z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. Split payment. 

2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest 
rachunkiem* dla którego zgodnie  z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Prawo Bankowe (t.j. Dz.U.2020.1896 z dnia 2020.10.28) prowadzony jest rachunek 
VAT.  

3. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa  
w ust. 2 jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz.U.2020.1896 z dnia 2020.10.28) prowadzony jest 
rachunek VAT to: 

1) Odbiorca oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie 
uznaje się za dokonanie płatności  w terminie ustalonym w § 3 ust. 6 umowy. 

2) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub 
polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności 
nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza 
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zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, 
opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

3) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Odbiorcę płatności 
w systemie podzielonej płatności tzw. split payment. 

 
 

§ 4 
Dostawa 

1. Wydanie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone sporządzonym protokołem 
zdawczo odbiorczym. Do podpisania protokołu odbioru upoważnione są osoby wyznaczone 
przez Strony. 

2. Wykonawca zabezpieczy należycie przedmiot zamówienia na czas przewozu i ponosić 
będzie całkowitą odpowiedzialność za asortyment i jakość zamówienia. 

3. Wykonawca dostarczy oraz zamontuje przedmiot zamówienia w siedzibie Odbiorcy 
mieszczącej się: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     w godzinach pracy Odbiorcy tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 15.00 
4. Wynagrodzenie określone w § 2 ust. 1 umowy obejmuje wszelkie koszty związane z 

dostarczeniem oraz zamontowaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę w miejsce 
wyznaczone przez Zamawiającego. 

5. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą ze strony Zamawiającego  sprawie realizacji 
przedmiotu umowy jest ………………………………………………………………………. tel. ……………………, 
e-mail: ……………………………………………. 

6. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy w sprawie 
realizacji przedmiotu umowy jest ………………………………………………… tel.  ……………………………., 

     e-mail: ……………………………………………... 
 

 
§ 5 

Ochrona danych osobowych 
 1. Wykonawca oświadcza, że znane mu są zapisy z ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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 4.05.2016) i zobowiązuje się w związku z realizacją niniejszej umowy do 
ochrony powierzonych danych osobowych. 

2. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywać się będzie w zakresie i celu 
niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. 

3. Szczegółowe zasady  przetwarzania powierzonych danych osobowych zostaną 
uregulowane w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
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§ 6 

Kary umowne 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającym karę umowną w łącznej wysokości 20 % wartości 

umownej, o której mowa w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości umownej, o 
której mowa w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego. 

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w 
terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie 
opóźnienia w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 7 
Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w każdym czasie jej trwanie ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku gdyby Wykonawca nie wywiązał się z przyjętych 
mocą niniejszej umowy obowiązków. 

2. W przypadku w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku nie przystąpienia do realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę lub 
zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia 
od niniejszej umowy przy obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej 
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy i zlecenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie 
trzeciej na koszt Wykonawcy. 

  
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1.   W przypadku nie dojścia do porozumienia strony zobowiązują się do rozstrzygania 
wszystkich sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy 
Kodeks cywilny. 
3.    Oferta Wykonawcy z dnia…………………………….r. stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
4.    Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla 
Zamawiającego i po jednym dla Odbiorcy i Wykonawcy.  
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Integralną częścią Umowy są załączniki: 

1.      Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 

 
 

ZAMAWIAJACY                                                                WYKONAWCA 
 


