Wzór
UMOWA Nr ………………….
zawarta w dniu ......................... pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim, mającym swą siedzibę w
Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b, zwanym dalej Zamawiającym i reprezentowanym przez:
1.
2.
a.....................................................................................................................................................
z siedzibą w ..................................................................................................................................
wpisaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w
....................................... ..........................Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS ................................., posiadającą nr NIP:
.................................................................. zwanym dalej Wykonawcą i reprezentowaną
przez:
1. ................................................................................................................................................
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdział 6.5.2. Zasada
konkurencyjności.
Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji projektu „Zdolni z Pomorza – powiat
kwidzyński”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
§1
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, w ramach realizacji
projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:
1) część nr …zamówienia,
2) część nr … zamówienia;
3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania w
określonych w ust. 2 częściach.
4. Odbioru przedmiotu umowy dokona pracownik Zamawiającego, który zobowiązany jest
sprawdzić przedmiot umowy pod względem ilościowym i pokwitować ich odbiór.
Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński

5. Jeżeli w trakcie odbioru zastaną stwierdzone braki, Zamawiający może odmówić odbioru
przedmiotu umowy w części dotkniętej tymi brakami, wyznaczając termin do ich
usunięcia. W tym przypadku zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu umowy
z wyznaczeniem terminu ich dostarczenia, nie dłuższego niż 3 dni. Procedura czynności
odbioru zostanie powtórzona.
6. Wykonawca zagwarantuje bezpłatny transport przedmiotu umowy do siedziby Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn, w
godzinach pracy szkoły.
§2
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy. Dostawa przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem
zdawczo - odbiorczym sporządzonym między Wykonawcą, Zamawiającym i Dyrektorem
ZSO właściwym do odbioru danej części zamówienia.
2. Osobą odpowiedzialną za podpisanie protokołu ze strony Zamawiającego jest jedna z
poniższych osób:
1) Joanna Zawadzka
2) Anna Baranow
3) Danuta Woronowicz
oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących właściwy do odbioru danej części
zamówienia.
3. Zapłata wynagrodzenia stanowi całość świadczenia wzajemnego Zamawiającego
należnego na rzecz Wykonawcy z tytuły wykonania przez Wykonawcę wszystkich
zobowiązań wynikających z umowy. Zobowiązanie Zamawiającego zostanie zatem
wykonane z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia, a Wykonawca nie otrzyma żadnych
dodatkowych świadczeń od Zamawiającego tytułem wynagrodzenia, zwrotu kosztów,
wydatków lub nakładów.
4. O faktycznym terminie dostawy Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego
telefonicznie z dwudniowym wyprzedzeniem.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru, kompletność asortymentu i
zgodność dostawy z zamówieniem, jak również za szkody wyrządzone dostarczeniem towaru
niewłaściwej jakości.

1.

2.

3.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie:
za
część
nr…..w
kwocie
brutto:
....................(słownie:
.........................................złotych) Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia.
za część nr…..w kwocie brutto: ....................(słownie: .........................................złotych)
Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Podpisany
protokół zdawczo - odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy będzie stanowił
podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
Wykonawca wystawi fakturę VAT na Zamawiającego:

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Nabywca: Powiat Kwidzyński, ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn, NIP: 581-196-08-02
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ..................................
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy przelewem na
konto Wykonawcy w terminie do 30 dni z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności
VAT, od daty przekazania faktury.
Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Płatność za fakturę zostanie dokonana pod warunkiem dysponowania przez Zamawiającego
środkami przekazanymi na wyodrębniony rachunek bankowy Zamawiającego przez Instytucję
Zarządzającą. W przypadku braku środków, o jakich mowa powyżej, płatność z tytułu niniejszej
umowy nie będzie uznana za opóźnioną.
Zakazuje się pod rygorem nieważności dokonywania cesji wierzytelności, jak również
zawierania innych umów pod jakimkolwiek tytułem prawnym skutkującym przeniesieniem
wierzytelności na inne podmioty bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub udzielenie poręczenia przez
osobę trzecią skutkującego przeniesieniem wierzytelności na poręczyciela wymaga zgody
Zamawiającego.

§4
1. . Do kontaktów w sprawie realizacji umowy wyznacza się:
 ze strony Zamawiającego: Joannę Zawadzką, tel.: 55-646-50-69;
 ze strony Wykonawcy:..................................................., tel....................................
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi okoliczności wymagającej zmiany umowy.
W przypadku zmiany strona dokonująca czynności zobowiązana jest do powiadomienia drugiej
strony na piśmie.

§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 niniejszej umowy w wysokości
1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub odbiorze w okresie rękojmi –
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień
zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego terminu na usunięcie wad,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 %
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 umowy,
2. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez wykonawcę noty
obciążeniowej.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych do pełnej wysokości faktury końcowej,
z zastrzeżeniem art. 15 r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile
naliczone kary nie pokryją poniesionych przez nie szkód.

§6
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) wypowiedzenia umowy z terminem natychmiastowym w przypadku niewłaściwego
wykonywania usługi,
b) wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niewykonywania usługi bez
podania usprawiedliwionej przyczyny.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 wykonawca może żądać wyłącznie części
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy

§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 2 lat oraz gwarancji jakości na okres
zgodny z gwarancją producenta sprzętu i urządzeń.
2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania przez
Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru.
3. Okres gwarancji i rękojmi, o którym mowa w pkt 1, podlega wydłużeniu o okres gwarancji
producenta i rękojmi ustawowej elementów przedmiotu umowy, które zostaną wymienione na
nowe w ramach gwarancji i rękojmi określonych w pkt. 1.
4. W przypadku stwierdzenia w dacie odbioru przedmiotu umowy braków ilościowych lub
jakościowych Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru przedmiotu umowy
dostarczy brakujące elementy lub wymieni na nowe, wolne od wad. Koszt wymiany pokrywa
Wykonawca.
5. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis gwarancyjny w autoryzowanym serwisie – dostawa do
serwisu i zwrot na koszt Wykonawcy.
6. Zgłoszenia dokonuje się drogą telefoniczną i potwierdza pisemnie (fax, mail). Za datę przyjęcia
zgłoszenia sprzętu do naprawy przyjmuje się czas telefonicznego zgłoszenia usterki.
7. Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 3 dni, od momentu zgłoszenia, czas
naprawy lub wymiany nie dłuższy niż 14 dni od momentu zgłoszenia.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości kosztu
tego wykonania.
9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§8
1. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu lub innym instytucjom/
podmiotom do tego uprawnionym nieograniczonego prawa wglądu do dokumentów związanych z
realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych.
2. W przypadku zmiany okoliczności, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w § 2
Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego
w § 2.

§9
1. Strony oświadczają, iż podejmą wysiłki w celu polubownego, na drodze wzajemnych uzgodnień,
rozwiązania ewentualnych sporów mogących powstać w związku z niniejszą umową.
2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy należy do
sądów polskich. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle Umowy jest sąd
powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 10
1. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień Umowy, w stosunku do treści oferty,
w przypadku:
a) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń
Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
b) zmiany terminów realizacji zamówienia w związku z wystąpieniem siły wyższej („siła
wyższa” oznacza wydarzenie nie przewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej Umowy,
którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu Umowy), w tym
spowodowanej okolicznościami związanym ze stanem epidemii (w takim przypadku
zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień publicznych określone w ustawie z dnia 2
marca
2020
r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w
związku z koniecznością przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa
COVID-19 (po zmianach),
c) zmian przewidzianych w rozdziale 6.5.2. pkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2020
r., z zachowaniem warunków tam przewidzianych,
2. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

Integralną część Umowy stanowią:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Zaproszenie do składania ofert,

………………………………………..
Zamawiający
Załączniki do umowy:
1) Klauzula informacyjna RODO.
2) Formularz ofertowy Wykonawcy.
3) Zaproszenie do składania Ofert

…………………………………………
Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy nr ………………..
z dnia ……………….. 2021 r.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH- KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13
RODO*
Informujemy, że w rozumieniu *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, administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są/
będą Pani/ Pana dane osobowe jest Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn; jednocześnie informujemy, iż:
1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn, lub email: IOD@powiatkwidzynski.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
lub email: IOD@powiatkwidzynski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia dla zamówień o wartości
niższej niż kwoty określone w art. 2 ust 1 Pzp a jednocześnie przekraczającej 50.000 zł
netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) , zgodnie z Podrozdziałem 6.5.2. Zasada
konkurencyjności,
„Wytyczne
w
zakresie
kwalifikowalności
wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2020 r.; nr
sprawy: EZ.042.1.2020.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z
późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane z art. 78 ust 1 i ust 4 ustawy Pzp, , przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób
gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół
postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Stosownie do brzmienia przepisu art. 75 ustawy pzp w przypadku korzystania przez
osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o
którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od

osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z przepisem art. 76 ustawy pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe
są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o
którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności
protokołu postępowania oraz jego załączników.
6. Obowiązek informacyjny; wymagania w zakresie ochrony danych osobowych
1) Zamawiający może realizować obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust.
1-3 rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w
ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.
2) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z
ustawą.
3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4) Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia
2016/679, o których mowa w ust. 2 i 3, w ogłoszeniu o zamówieniu, w dokumentach
zamówienia lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane osobowe dotyczą.
5) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
do:
 żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z
przepisem art. 75 ustawy pzp) w przypadku korzystania przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art.
15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z
żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
 żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art.
19 ust. 2 ustawy pzp)- skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16

rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,
 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
(zgodnie
z przepisem art. 19 ust. 3 ustawy pzp- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w
art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/6790 nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych
z
dnia
27 kwietnia 2016 r.
10. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zapoznałem/łam się z informacją

………………………………………………….
Data i czytelny podpis

