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       Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

Znak sprawy OS.042.2.9.2018 

 

UMOWA nr ………/2018 

 

zawarta w dniu ............................. w Brzegu pomiędzy: 

Gminą Brzeg  

z siedzibą przy ul. Robotniczej 12, 49-300 Brzeg,  
NIP: 7471248878  

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Brzegu - Jerzego Wrębiaka, w imieniu którego na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa, działa Tomasz Witkowski - Zastępca Burmistrza Brzegu, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Brzegu - Katarzyny Szczepanik 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….... 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:  

………………………………………………………… 
 

na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 
sprzętu TIK w ramach projektu pn. "Aktywny Kreatywny Maluch – program wsparcia przedszkoli na 
terenie Gminy Brzeg" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla osi 
priorytetowej 9 - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 - 
Wsparcie edukacji przedszkolnej, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, o następującej 
treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie, dostawa, instalacja urządzeń TIK (Technologie 
Informacyjno – Komunikacyjne) stanowiących zestawy pomocy dydaktycznych oraz 
przeszkolenie użytkowników, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – 
załącznikiem nr 1 do umowy. 
 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) dostawy kompletnych zestawów pomocy dydaktycznych we wskazane miejsce (przedszkola); 
b) kompleksowej instalacji i uruchomienia pomocy dydaktycznych; 

c) zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń  

oraz oprogramowania wchodzących w skład zestawów pomocy dydaktycznych. 
 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac objętych przedmiotem umowy zgodnie  
z warunkami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu oferty 
Wykonawcy, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 
 

4. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości i nie 
istnieją żadne przeszkody natury organizacyjnej i technicznej dla profesjonalnego wykonania 
przedmiotu umowy oraz bieżącej, niezakłóconej realizacji powierzonych czynności przez cały okres 
obowiązywania umowy. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem staranności 
zawodowej, rzetelnie i terminowo, z najlepszą wiedzą, a także do przestrzegania obowiązującego 
prawa oraz do dbałości o interesy Zamawiającego. 

 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że zestawy pomocy dydaktycznych będące przedmiotem umowy, 
spełniają minimalne wymagania określone w specyfikacji technicznej zawartej w Szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że zestawy pomocy dydaktycznych będące przedmiotem umowy,  
są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że przejmuje na siebie wszelką 
odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko 
Zamawiającemu z tytułu korzystania z praw należących do osób trzecich, w szczególności praw 
autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub znaków towarowych w odniesieniu do przedmiotu 
umowy, jeżeli normalne użytkowanie przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw. 

3. Zamawiający zobowiązuje się odebrać zestawy pomocy dydaktycznych będące przedmiotem 
umowy i zapłacić wynagrodzenie w wysokości oraz na warunkach wynikających z niniejszej 
umowy. 

 
§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do …………… dni 
kalendarzowych od daty zawarcia umowy.  

§ 4 
1. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego w §1 niniejszej umowy 

ustala się do wysokości: 
kwota netto za całość zamówienia: …………………………………………… 
(słownie złotych:…………………………………………………………………….),  
do wynagrodzenia netto zostanie doliczony należny podatek VAT w stawce……...% tj………. 
kwota brutto za całość zamówienia, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania 
umowy wynosi: …………………………………………………... 
(słownie złotych:………………………………………………….),  
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją całości 
przedmiotu umowy oraz zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego  
z tytułu realizacji niniejszej umowy (w tym: koszty transportu, koszty opakowania, opłaty 
dodatkowe, podatki, cła, pozostałe składniki cenotwórcze). 
 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu realizacji całości prac związanych z przedmiotem 
umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej otrzymania 
przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku 
kwotą wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

5. Fakturę VAT należy wystawić na: 
Gmina Brzeg 

ul. Robotnicza 12; 49-300 Brzeg 
NIP: 7471248878 

   oraz dostarczyć na adres Zamawiającego: 

Gmina Brzeg 
Biuro Oświaty 

ul. Robotnicza 12; 49-300 Brzeg  
 

6. Podstawą do wystawienia faktury VAT będą podpisane przez wszystkich przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego protokoły odbiorów częściowych stwierdzające poprawną i rzetelną 
realizację przedmiotu umowy w każdej placówce. 

7. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
§ 5 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy i oświadcza, że przedmiot umowy 
objęty jest gwarancją jakości producenta przez okres wskazany w Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia, przy czym uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostają wyłączone. 
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2. Okres trwania ochrony gwarancyjnej rozpocznie się od dnia podpisania częściowego protokołu 
odbioru stwierdzającego poprawną i rzetelną realizację przedmiotu umowy w danej placówce.  

3. Jakiekolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę, sprzeczne z warunkami 
niniejszej umowy albo nakładające na Zamawiającego większe obowiązki niż wynikające z umowy 
nie wiążą Zamawiającego. 

 
§ 6 

1. Pomoce dydaktyczne będące przedmiotem umowy zostaną skompletowane i dostarczone przez 
Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. Termin dostawy zostanie uzgodniony z upoważnionym 
przedstawicielem Zamawiającego. 

2. Pomoce dydaktyczne będą oryginalnie opakowane (opakowania nie mogą być naruszone). 
Opakowania powinny być oznakowane i/lub opisane, co do ich zawartości. 

3. Pomoce dydaktyczne zaopatrzone będą w instrukcje obsługi, opisy techniczne i karty gwarancyjne 
w języku polskim oraz odpowiednie atesty, certyfikaty, niezbędne licencje. 

4. Za działania i zaniechania osób, przy pomocy, których Wykonawca będzie wykonywał 
zobowiązania zaciągnięte w myśl postanowień niniejszej umowy oraz za szkody  
na mieniu Zamawiającego, powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca zawsze 
odpowiada jak za działania i zaniechania własne 

 
§ 7  

1. Strony zobowiązują się do udostępnienia wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych  
do wykonania postanowień niniejszej umowy oraz współpracy przy realizacji prac objętych 
niniejszą umową. 

2. Wszelka korespondencja miedzy stronami powinna być kierowana na następujące osoby: 
- po stronie Zamawiającego – Pani Beata Duk-Kosok;  

tel. 505 195 082; e-mail: info@bd-consulting.com.pl 

- po stronie Wykonawcy –……………………………….., 
tel………………..; e-mail:………………………………. 
 

3. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy, w 
szczególności do podpisywania protokołów częściowych odbioru są Panie Dyrektorki przedszkoli 
do którego dostarczany będzie sprzęt: 

Przedszkole Publiczne nr 1 - Marzena Augustyn - tel. 77 404 57 15; 77 404 57 16, e-mail: 
pp1@brzeg.pl 
Przedszkole Publiczne nr 2 - Elżbieta Prorok-Zdyb - tel. 77 404 59 85; 77 416 84 62, e-mail: 
pp2@brzeg.pl 
Przedszkole Publiczne nr 3 - Urszula Siwek - tel. 77 404 57 20;  77 404 57 21, e-mail:           
pp3@brzeg.pl 

Przedszkole Publiczne nr 4 - Albina Łącka - tel.  77 404 59 95; 77 404 59 96, e-mail:           

pp4@brzeg.pl 
Przedszkole Publiczne nr 5 - Iwona Wantuch - tel. 77 404 58 00, e-mail:pp5@brzeg.pl 
Przedszkole Publiczne nr 6 - Violetta Jaskólska - Palus - tel. 77 404-55-65; 77 404-55-66, e-mail:           
pp6@brzeg.pl 
Przedszkole Publiczne nr 7 - Elżbieta Michalska - tel. 77 404 57 60; 77 404 57 61, e-mail:           
pp7@brzeg.pl 
Przedszkole Publiczne nr 8 - Krystyna Krukowska - tel. 77 404 57 10, e-mail:pp8@brzeg.pl 
Przedszkole Publiczne nr 10 - Iwona Makarewicz - tel. 77 404 63 25, e-mail:pp10@brzeg.pl 
Przedszkole Publiczne nr 11 - Alina Makowska - tel. 77 416 20 03, e-mail:  pp11@brzeg.pl 
 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 oraz 3 następuje poprzez pisemne zgłoszenie drugiej 
Stronie i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu 
wykonywanych prac na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez 
Zamawiającego. 

 
§ 8 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
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1) polegającego na opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu 
określonego w §3  niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu 
kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia, określonej w §4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

2) polegającego na niewykonaniu w części lub całości przedmiotu umowy, Zamawiający 
uprawniony jest do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W 
takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej 
umowy.  

 

2. Przez nienależyte wykonanie uznaje się wykonanie umowy niezgodnie z jej postanowieniami oraz 
wszelkie nieprawidłowości w zakresie realizacji umowy 
3. Kwota powstała z tytułu kar wymienionych w ust. 1 powyżej niniejszej umowy może zostać 
potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy. 
4. Strony postanawiają, że w przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy przekracza wysokość kar umownych lub gdy przyczyna szkody nie jest ujęta 
w zapisie o karach umownych, stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 
 

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 
wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, w razie odstąpienia przez Wykonawcę  
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z wyłączeniem sytuacji 
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 9 

Integralną część umowy stanowią: 

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - Formularz oferty Wykonawcy 
3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie RODO osoby fizycznej upoważnionej do zawarcia umowy 

 
§ 11 

1. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem 
nieważności. 

2. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w razie  
ich nieskuteczności przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie skorzysta z uprawnień wynikających  
z art. 509 Kodeksu Cywilnego. 

4. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania lub 
współdziałania w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, 
jakichkolwiek osób, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych 
osób, Wykonawca wypełni wobec nich obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub 14 
rozporządzenia RODO. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 459 ze zm.), oraz przepisów 
wykonawczych. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje 
Zamawiający, a 1 egz. Wykonawca. 

 

                   Z a m a w i a j ą c y     W y k o n a w c a 

  …………….………………………        ………………………………… 
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Znak sprawy: OS.042.2.9.2018     Załącznik nr 3 do umowy 

 

 

Dostawa sprzętu TIK w ramach projektu pn. "Aktywny Kreatywny Maluch – program 

wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg" współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej 9 - Wysoka jakość 

edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 - Wsparcie edukacji 

przedszkolnej. 

Nr umowy ………………………………………… 

 

Imię i nazwisko osoby fizycznej: ………………………………………………… 

 

Zgodnie z art. 13 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 – RODO) – dalej 

„Rozporządzenie”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brzegu. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 

pod numerem telefonu: 774169714 lub adresem e-mail: bb@brzeg.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 

danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko 

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres 

wynikający z przepisów prawa – ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2018r. poz.217, poz. 650) oraz  kategorii 

archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla 

organów gmin i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i 

związki, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. 
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U z 2011r. Nr. 27 poz.140). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o 

klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, a także prawo do ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia; 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym dla 

zawarcia i realizacji umowy. 

9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie 

podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o 

którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia. 

 

 

 

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią przedmiotowego dokumentu. 

Treść tego dokumentu jest dla mnie zrozumiała i czytelna i przyjmuję jego treść do 

wiadomości. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji 

przedmiotowego zamówienia.  

 

 

 

Miejscowość, data     

 

………………………    ……………………………………. 

      Czytelnie imię i nazwisko 

 


