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Załącznik nr 4a do SIWZ 

 

WZÓR UMOWY NR ...................... 

Zawarta w dniu .............................. ……….  roku w Szczecinie 

 

Pomiędzy 
Gminą Miasto Szczecin - Zespołem Żłobków Miejskich w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Śląskiej 

54 , którą reprezentuje: 
p. Agnieszka Rojek – Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

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

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

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

NIP ........................................ Regon ......................................., 
w imieniu której działa: 

  

zwanego dalej „Wykonawcą”, „Dostawcą” 

 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 

oferty Wykonawcy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwana dalej „ustawą”. 

 

§1 

 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru 

oferty Wykonawcy w zakresie części I „Zakup i dostawa wyposażenia przestrzeni 

dydaktycznej” zamówienia pn : „Zakup i dostawa wyposażenia przestrzeni dydaktycznej 

i zużywalnych pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Zając Borówka" w 

Szczecinie, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”. 
2. Przedmiotem umowy jest zakup i  dostawa elementów przestrzeni dydaktycznej zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na adres wskazany w SIWZ. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy   

w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia niniejszej umowy. 

5. Wykonawca o terminie dostawy zawiadomi Zamawiającego najpóźniej  

w ciągu 2 dni roboczych przed dostawą. 

6. Podstawę realizacji przedmiotu umowy stanowi oferta cenowa Wykonawcy stanowiąca 

załącznik nr 1 do umowy. 
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§ 2 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają: 

 

1) wynagrodzenie ryczałtowe brutto: ……………………………… zł (słownie złotych 

…………….………………./100), zgodnie z ofertą wykonawcy z dnia 

…………………… r. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne  

do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na rachunek bankowy  

wskazany na fakturze VAT, po zakończeniu dostawy zgodnie z terminem dostaw wskazanym 

w §1 ust. 4 niniejszej umowy. 

4. Strony ustalają, iż zapłata nastąpi z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Każda zmiana siedziby podmiotu, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON 

wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie 5-dniowy termin do sprawdzenia dostarczonego przedmiotu 

dostawy co do ilości, jakości i wartości, liczony od dnia dostawy towaru. 

7. Odbiór i sprawdzenie przedmiotu umowy odbędzie się w miejscu określonym w § 1 ust. 

3  przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego  osobę. 

8. Dostawca może dostarczyć przedmiot zamówienia w jednorazowej dostawie lub 

dostarczyć przedmiot zamówienia w kilku dostawach z tym zastrzeżeniem, że wszystkie 

dostawy zostaną wykonane  w terminie określonym w umowie. 

9. Przy realizacji umowy poprzez dostawy częściowe, Zamawiający lub osoba przez niego 

upoważniona i Wykonawcy sporządzą każdorazowo protokół częściowy przekazania partii 

towaru w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze otrzyma 

Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca, przy czym protokoły częściowe nie będą 

podstawą do dokonania płatności częściowych. 

10. Podstawą wystawienia faktury będzie ostateczny protokół zdawczo-odbiorczy, 

zatwierdzony przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną, stwierdzający 

sprawność i kompletność wyszczególnionego w załączniku nr 3a do SIWZ wyposażenia oraz 

zgodność z terminem jego dostawy. 

11. Odbiór przedmiotu umowy oraz zapłata nastąpi na podstawie faktur końcowych w części 

I  jak również bezusterkowych ostatecznych protokołów zdawczo-odbiorczych, podpisanych 

przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną i właściwego Wykonawcę bez 

zastrzeżeń. 

12. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury w całości lub w 

części, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań 

wynikających z umowy. 

13. Faktury należy przesłać na adres Zespołu Żłobków Miejskich. 

14. Terminy płatności należności: rozliczenie końcowe - 14 dni od daty odbioru faktury 

przez Zamawiającego wraz z bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym lub 

protokołem stwierdzającym usunięcie usterek ujawnionych podczas odbioru. 

15. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

16. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osoby trzecie. 
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17. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia odpowiadającego 

wszelkim normom jakościowym ustanowionym właściwymi przepisami prawa. 

18. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z 

zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w 

wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie 

ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia zostanie dokonana na 

rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.  

 

§ 3 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem …. miesięcy od dnia 

podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji na przedmiot umowy. 

3. Okres gwarancji wynosi …. miesięcy, licząc od dnia podpisania ostatecznego protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

4.  Jeżeli wyposażenie posiada odrębne gwarancje producenta, uprawnienia z tej gwarancji 

realizuje Wykonawca na swój koszt i ryzyko, z tym że dokumenty gwarancyjne wydane przez 

producentów wyposażenia z chwilą ich zainstalowania zostają przekazane w depozyt 

Zamawiającemu lub osobie przez niego upoważnionej. 

5. W przypadku upadłości lub likwidacji Wykonawcy uprawnienia gwarancyjne udzielone 

przez producentów wyposażenia przenoszą się na Zamawiającego. 

6. Okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi gwarancji rozpoczyna się z dniem 

podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji i upływa w dniu 

wygaśnięcia gwarancji. 

7. Warunki gwarancji określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 

1)   do wskazania Wykonawcy pomieszczeń do złożenia wyposażenia,  

2) dokonać odbioru końcowego, 

3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy 

2. W przypadku otrzymania towaru złej jakości oraz w razie ujawnienia wad w trakcie  

odbioru, Wykonawca na swój koszt dokona jego wymiany na nowy w terminie do 14 dni 

roboczych od chwili zgłoszenia. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać 

wymiany towaru na własny koszt, a za datę odbioru uważa się dzień odbioru wymienionego 

towaru przez Zamawiającego. Nie wyłącza to możliwości naliczenia kar umownych o których 

mowa w § 5 ust. 2 pkt. 1.  

§ 5 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania, na niżej opisanych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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1) W razie opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie  

o którym mowa w § 1 ust. 4, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego liczonej za 

każdy dzień opóźnienia; 

2) w razie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi  

za wady w wysokości ……% (zgodnie z ofertą wykonawcy) wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 

3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy zastrzeżone kary 

umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego 

odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w tym również utraconych 

dotacji. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego  

w § 2 ust. 1. 

6. Kary umowne podlegają sumowaniu. 
§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,  

o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez żądania przez 

Wykonawcę zwrotu poniesionych kosztów lub wypłaty odszkodowania, jeśli Wykonawca 

narusza ciążące na nim obowiązki lub prawa Zamawiającego wynikające z umowy bądź 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
3. W szczególności Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) ponownego dostarczenia wadliwego wyposażenia o jakim mowa w  § 4 ust. 2 ; 

2) gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 14 dni ponad termin 

dostawy określony w § 1 pkt 5 umowy. 

4. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 10 dni od dnia w którym Zamawiający 

dowiedział się o przesłance uprawniającej do odstąpienia od umowy. 
 

§ 7 

Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany 

nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

§ 8 
 

Ewentualne spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzyga Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 9 



 
Oznaczenie sprawy ZŻM/37/2019 
 

str. 5 
Projekt „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie” jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 10 

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie 

zgodnie z  powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-

zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły-

wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).   

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

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio po-

zyskał w celu realizacji niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki in-

formacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których da-

ne osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.   

3. W sytuacji, gdy w celu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca pozyska dodatkowe dane 

osobowe osób fizycznych, Wykonawca zobowiązuje się  do wypełnienia obowiązków infor-

macyjnych, wobec tych osób oraz do złożenia Zamawiającemu oświadczenia o wypełnieniu 

obowiązku informacyjnego wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych 

osób.   

4. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób fi-

zycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że:  

1)  administratorem danych osobowych jest Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie,   

2)  kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem meilowym: iod@it-

serwis.com.pl 

3)  osobie fizycznej, której dane dotyczą  przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do da-

nych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w RODO 

oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,   

5) pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Zespołu Żłobków 

Miejskich w Szczecinie dostępna jest na stronie internetowej w zakładce „Polityka Prywatności” 

6)dane osobowe będą  przetwarzane w celu:   

a) zawarcia umowy i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,  

b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i pod-

mioty,  

c) dane osobowe będą  przetwarzane przez okres realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa 

w§1 ust. 1 do dnia przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania, okres rękojmi 

i gwarancji, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń  i obrony swoich praw z tytułu realizacji 



 
Oznaczenie sprawy ZŻM/37/2019 
 

str. 6 
Projekt „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie” jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz in-

strukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przez okresy okre-

ślone w dokumentach programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachod-

niopomorskiego 2014-2020.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych (w ro-

zumieniu RODO), każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków informa-

cyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłą-

czenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. 

Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać  Zamawiającemu 

każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę, wniosku o zmianę  osób wskazanych przez Wykonawcę  do realizacji umowy oraz 

uprawnień  budowlanych osób skierowanych do realizacji umowy. Wraz z oświadczeniem, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 6 poniżej.   

6. Wykonawca zobowiązuje się  poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fi-

zyczne kierowane do realizacji przedmiotu umowy, których dane osobowe będą przekazywa-

ne Zamawiającemu o:  

1)  fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu,   

2)  treści klauzuli informacyjnej.   

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 

Załączniki: 

1.  Oferta cenowa  

2. Warunki gwarancji. 

3.  Protokół zdawczo-odbiorczy 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

WZÓR  

protokołu zdawczo-odbiorczego 

……………………………….. 

            (pieczęć jednostki) 

„Zakup i dostawa wyposażenia przestrzeni dydaktycznej i zużywalnych pomocy 

dydaktycznych w ramach projektu "Zając Borówka" w Szczecinie, realizowanego ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

na lata 2014-2020” 

 

  
Sporządzony  dnia  …………………….. w ……………………………………… 

Zamawiający:  

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

……………………………………………………………………………….... 

Wykonawca: 

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

……………………………………………………………………………….... 

Potwierdza się niniejszym, że w ………………………………………………………………... 

                                                                                                                       (nazwa i adres) 

wykonana została dostawa wyposażenia zgodnie z umową nr …………….    

Wykonawca dostarczył opisane poniżej wyposażenie: 

Część nr …….. 

Lp. Nazwa  Liczba Cena jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

1.     

Jednostka otrzymała komplet dokumentów zawierający: opis warunków gwarancji (wyciąg stosownych 

postanowień umowy) oraz informację o zasadach zgłaszania awarii (w tym numer telefonu, faksu, dokładny 

adres punktu serwisowego). 
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POTWIERDZAM / NIE POTWIERDZAM* przyjęcie przedmiotu zamówienia. 

Uwagi:…………………………….………………………………………………………………………………… 

…………………………………….    …………………………………… 

      Podpis osoby upoważnionej                         Podpis osoby upoważnionej 

do przekazania przedmiotu zamówienia                       do odbioru przedmiotu zamówienia  


