
UMOWA

zawarta w Myszkowie, w dniu  ........……………………... roku pomiędzy: 
Gminą Myszków 42-300  Myszków, ul. Kościuszki 26
NIP 577-19-52-646 - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 42-300 Myszków, ul. Miedziana 3,
reprezentowanym przez:

Dyrektora – mgr Piotra Wysockiego

zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:
………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”

Umowa jest zawierana po przeprowadzeniu postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na zasadach i trybie
udzielenia zamo% wienia na podstawie Regulaminu udzielania zamo% wien% , z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i ro% wnego
traktowania wykonawco% w.

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

Przedmiotem umowy jest “Zakup, dostawa i montaż  dwóch bieżni elektrycznych do  użytku komercyjnego”  zgodnie z warunkami
zawartymi w zapytaniu ofertowym nr 08/2020. z dnia 24.02.2020. roku i w ofercie Zleceniobiorcy z dnia  ….…………………….. roku
stanowiącej jej integralną częs%c%. Zamo% wienie obejmuje:
                                                                                                                                                                                         
Lp. Nazwa towaru Ilość Wartość brutto [zł]
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TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
§ 2

Wymagany termin wykonania zamo% wienia: 31.03.2020 r. 

SPOSÓB WYKONYWANIA ZLECENIA
§ 3

1. Zamawiający udzieli wszelkich niezbędnych wyjas%nien%  związanych z realizacją umowy. 
2. Wszelkie  bezpos%rednie  konsultacje  dotyczące  druku  zamo% wienia  będą  odbywac%  się  pomiędzy  osobami  do  tego

wyznaczonymi.
3. Wykonawca  powinien posiadac%  wiedzę,  kwalifikacje  i  dos%wiadczenie,  jak  ro% wniez3  wyposaz3enie  techniczne niezbędne do

wykonania przedmiotu zamo% wienia.
4. Wykonawca  jest  zobowiązany  uwzględnic%  w  toku  realizacji  zamo% wienia  wszystkie  uwagi,  sugestie  i  wskazo% wki

Zamawiającego  dotyczące  przygotowania  zamo% wienia  z  zastrzez3eniem,  z3e  uwagi,  sugestie  lub  wskazo% wki  zgłoszone  po
zakon% czeniu  procedury  akceptacji  mogą  byc%  uwzględnione  przez  Wykonawcę  w  zalez3nos%ci  od  stopnia  zaawansowania
procesu produkcji.

5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamo% wienia w terminie, o kto% rym mowa w § 2 tj. do .…………………………. r.
6. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko dostawcy.
7. Wszystkie  materiały wchodzące  w skład zamo% wienia  muszą  byc%  fabrycznie  nowe,  wolne  od wad fizycznych,  wykonane

zgodnie z wymaganiami okres% lonymi w zapytaniu.
8. Zamawiający sprawdzi dostarczony towar objęty zamo% wieniem.
9. W razie stwierdzenia nieprawidłowos%ci, złoz3y do Wykonawcy reklamację w formie pisemnej. 
10. W  przypadku  dostarczenia  przedmiotu  zamo% wienia  niezgodnego  z  opisem,  niewłas%ciwej  jakos%ci  Wykonawca  jest

zobowiązany do wymiany przedmiotu zamo% wienia Zamawiającemu na wskazany adres i  na własny koszt w ciągu 7 dni
roboczych.

11. Za szkody powstałe w wyniku nienalez3ytego opakowania oraz/lub transportu winę ponosi Wykonawca.
12. W  przypadku  powstania  strat  podczas  transportu  w  wyniku  niewłas%ciwego  zabezpieczenia  materiało% w  przed

uszkodzeniami, Wykonawca wymieni uszkodzone elementy i dostarczy je Zamawiającemu na wskazany adres i na własny



koszt w ciągu 7 dni roboczych.
13. Potwierdzeniem  odbioru  będzie  protoko% ł  zdawczo-odbiorczy  przyjęty  bez  zastrzez3en%  przez  Zamawiającego,

co ro% wnoznaczne będzie z uznaniem przedmiotu za nalez3ycie wykonane w terminie umownym. 

WYNAGRODZENIE
§4

1. Za wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  w wysokos%ci  netto  ….…………….  PLN
(słownie  netto:…………………………………………………………………………………………….)  plus  podatek VAT  23 % tj.  ……………….  PLN,
wartos%c% brutto …………………………... PLN (słownie brutto: ……………………………………………………………………...) 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na wskazany przez niego
rachunek bankowy,  w terminie  14 dni  od dnia  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury  VAT Zamawiającemu,  przy  czym
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia.

3. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest zaakceptowanie i przyjęcie bez zastrzez3en%  przedmiotu zamo% wienia
przez Zamawiającego potwierdzone protokołem odbioru.

4. Dniem zapłaty nalez3nos%ci jest dzien%  obciąz3enia rachunku Zamawiającego.
5. Za kaz3dy dzien%  opo% z%nienia w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, licząc od dnia

upływu terminu płatnos%ci.

PRAWA AUTORSKIE
§5

1. Wykonawca  os%wiadcza,  z3e  wykonane  projekty  graficzne  będą  oryginalnym  utworem  w  rozumieniu  prawa  autorskiego,
a prawa autorskie Wykonawcy do tych projekto% w nie są ograniczone w z3adnym zakresie oraz z3e projekty są wolne od wad
prawnych.

2. Po wykonaniu zamo% wienia Wykonawca zobowiązuje się przenies%c%  w ramach wynagrodzenia, o kto% rym mowa w §4 ust. 1 na
Zamawiającego  w  całos%ci  majątkowych  praw  autorskich  do  projekto% w  graficznych,  bez  z3adnych  ograniczen%  czasowych
i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili  zawarcia umowy polach eksploatacji  zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z po% z%n. zm.). 

3. Materiały wytworzone w ramach umowy, w szczego% lnos%ci materiały autorskie, po jej zakon% czeniu przechodzą na własnos%c%
Zamawiającego. 

REKLAMACJE
§ 6

1. Jez3eli  przedmiot  zamo% wienia  ma  wady,  Zamawiający  moz3e  z3ądac%  ich  usunięcia,  wyznaczając  w  tym  celu  Wykonawcy
odpowiedni termin nie kro% tszy niz3  14 dni roboczych, z zastrzez3eniem, z3e po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
nie przyjmie poprawek. Wykonawca moz3e odmo% wic% usunięcia wad, gdyby wymagało to nadmiernych koszto% w.

2. Gdy wady usunąc%  się nie dadzą albo gdy z okolicznos%ci wynika, z3e Wykonawca nie zdoła ich usunąc%  w czasie odpowiednim,
albo tez3 , gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający moz3e wedle swego
wyboru od umowy odstąpic% po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 7 dniowego terminu na dostawę towaru bez wad lub
z3ądac% obniz3enia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

3. Opisane w ust.  1  i  2  uprawnienia powstają,  gdy wada ujawni się w terminie roku od dnia dostarczenia Zamawiającemu
przedmiotu  umowy.  Zamawiający traci  wymienione uprawnienia,  jez3eli  nie  zawiadomi  Wykonawcy o wadzie  w terminie
14 dni od jej wykrycia.

4. Wady stwierdzone przy odbiorze przedmiotu umowy i zgłoszone do reklamacji nie mogą dotyczyc%  uchybien% , kto% re mogły byc%
wykryte przez Zamawiającego podczas badania wzoro% w i projekto% w, a mimo to nie zostały zgłoszone. 

5. Wykonawca zastrzega, iz3  nie będzie badał otrzymanych od Zamawiającego materiało% w do wykonania zamo% wienia oraz tres%ci
w  nich  zawartych  ani  pod  względem  formalnym,  ani  jakos%ciowym,  ani  merytorycznym  i  wyłącza  wobec  tego  swoją
odpowiedzialnos%c% z powodu wad i błędo% w w zamo% wieniu, kto% re wynika z dostarczonych przez Zamawiającego materiało% w.

KARY UMOWNE
§ 7

1. W  wypadku  niewykonania  lub  odstąpienia  od  umowy,  jak  ro% wniez3  w  sytuacji  jej  nienalez3ytego  wykonania  z  przyczyn
lez3ących  po  stronie  Wykonawcy,  Zamawiający  moz3e  naliczyc%  Wykonawcy  kary  umowne  w  wysokos%ci  10%  wartos%ci
wynagrodzenia brutto kto% rym mowa w § 4 ust. 1.

2. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamo% wienia okres% lonego w § 1 oraz zwłokę w usunięciu brako% w ilos%ciowych lub wad
Zamawiający moz3e naliczyc%  Wykonawcy kary umowne w wysokos%ci 5% kwoty brutto liczoną od wartos%ci opo% z%nionej częs%ci
przedmiotu zamo% wienia, za kaz3dy dzien%  zwłoki w realizacji zamo% wienia.

3. Zamawiający  moz3e  potrącic%  z  wynagrodzenia  ustalonego  w  umowie  nalez3nos%ci  z  tytułu  kar  umownych,  kto% re  stają  się
wymagalne z chwilą naliczenia ich przez Zamawiającego, bez koniecznos%ci uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty.

4. Strony zgodnie dopuszczają moz3 liwos%c%  dochodzenia na zasadach ogo% lnych odszkodowania przewyz3szającego wysokos%ci kar
umownych. Odpowiedzialnos%c%  ta ograniczona zostaje do wysokos%ci ceny umowy za wykonanie przedmiotu umowy o jakiej



mowa  §4  ust.1  powyz3ej.  Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialnos%ci  za  ewentualne  utracone  korzys%ci,  kto% re  mogą  byc%
następstwem niewykonania lub nienalez3ytego wykonania umowy.

OSOBY DO KONTAKTÓW
§ 8

1. Osobami upowaz3nionymi do nadzorowania realizacji umowy jest:
1) ze strony Zamawiającego: ……………………………………….. e-mail: ............................................ tel. ……………………………
2) ze strony Wykonawcy:  - …………………………………………. e-mail:………………………………. tel.  ……………………………..

2. Zmiana oso% b, o kto% rych mowa w ust. 1 nie powoduje koniecznos%ci zmiany Umowy w formie aneksu. Zmiana następuje przez
pisemne os%wiadczenie przekazane drugiej stronie.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASADACH, NA JAKICH BĘDZIE SIĘ ONO ODBYWAŁO
§ 9

1. Zgodnie  z  obowiązkiem nałoz3onym art.  13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  oso% b  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  (RODO),  poniz3ej  przekazujemy  informacje  dotyczące  przetwarzania  Pani/Pana
danych osobowych:                                                                                                                  

1) Administratorem danych osobowych jest MOSiR Myszko% w
2) Dane osobowe przetwarzane będą przez Zleceniodawcę w celu: wykonania niniejszej umowy,
3) Zleceniodawca przetwarza dane osobowe na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
4) Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom: 

a) podmiotom kontrolującym prawidłowos%c%  wydatkowania s%rodko% w wsparcia pochodzących z projekto% w, w ramach 
kto% rych został sfinansowany wydatek w ramach niniejszej umowy,

b) podmiotom, z kto% rymi wspo% łpracuje Zleceniobiorca w celu nalez3ytego wykonania przedmiotu umowy.
c) instytucjom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepiso% w prawa, 

5) Dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres trwania Pana/Pani zobowiązania, a po jego wygas%nięciu tylko przez okres niezbędny do kon% ca 

terminu przechowywania i archiwizowania dokumentacji, wymaganego dokumentacją projektu.
6) W kaz3dym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak ro% wniez3  prawo z3ądania ich 

sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia 
danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje Pani/Panu w przypadkach i na zasadach okres% lonych odpowiednio w art. 
17-22 RODO.

7) Jez3eli uwaz3a Pani/Pan, z3e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma 
Pani/Pan prawo wnies%c% skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji mających znaczenie dla stanu 
bezpieczen% stwa Zleceniodawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10

1. Integralną częs%c% umowy stanowi oferta Zleceniobiorcy.
2. Wszelkie  spory  między  Stronami,  będą  rozstrzygane  przez  Sąd  Powszechny  miejscowo  włas%ciwy  dla  siedziby

Zleceniodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  mogą  nastąpic%  za  zgodą  obu  stron  poprzez  sporządzenie  aneksu

w formie pisemnej pod rygorem niewaz3nos%ci
5. Umowę sporządzono w dwo% ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaz3dej ze stron.

6. Umowa obowiązuje z dniem jej podpisania.

Załącznik nr 1 – kopia formularza ofertowego Zleceniobiorcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

                                                


