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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego CUS.260.1.2022 

nr ogłoszenia: 2022-33767-90025 

 

Umowa Nr ……………/2022 

 

zawarta dnia ……………2022 r. w Resku pomiędzy:  
Centrum Usług Społecznych w Resku z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 10, 72-315 

Resko, NIP: …………………………, REGON: …………………………………reprezentowanym                                      

przez Agnieszkę Kardasz – Dyrektor, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………………...……., zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami” o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Zakup, dostawa, 

montaż mebli w pomieszczeniach biurowych oraz w pomieszczeniu socjalnym,                              

w budynku Centrum Usług Społecznych w Resku” zwanego dalej: przedmiotem 

zamówienia. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

4. Przez wykonanie zamówienia rozumie się sprzedaż, wraz z dostawą oraz montaż przedmiotu 

zamówienia w budynku należącym do Zamawiającego, tj. w Centrum Usług Społecznych w 

Resku przy ul. Bohaterów Monte Cassino 9, w godzinach pracy Centrum (pn.-wt.-czw. od 715 

do 1515, śr. Od 715 do 1715, pt. od 715 do 1315). 

§ 2 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu umowy                              

i nie zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z tymi 

założeniami. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji 

przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z dołożeniem 

najwyższej staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, treścią umowy           

oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie informować o przeszkodach  

w należytym wykonywaniu umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie 

Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy  

z postanowień umowy. 

§3 

Zasady współpracy 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do współpracy przy realizacji przedmiotu 

umowy. 

2. Współpraca Stron oraz wymiana informacji będzie się odbywała w granicach niezbędnych 

dla prawidłowego wykonania umowy, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących 
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przepisów prawa i ustalonych zwyczajów, zasad uczciwej konkurencji, ochrony informacji 

stanowiących informacje poufne każdej ze Stron oraz interesów handlowych każdej ze Stron. 

3. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do informacji i środków technicznych  

w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania                                  

lub zaniechania pracowników Wykonawcy, osób działających w jego imieniu.                                         

 

§ 4 

Termin i odbiór  

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, w terminie  

do 15 kwietnia 2022 r. 

2. Za termin wykonania zamówienia strony uznają termin odbioru przedmiotu umowy. 

3. Podstawą odbioru będzie końcowy protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego                   

oraz Wykonawcę lub osobę reprezentującą Wykonawcę. 

§ 5 

Uwarunkowania i wysokość wynagrodzenia 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) szczegółowo przeanalizował opis przedmiotu zamówienia oraz uzyskał potrzebne 

informacje dotyczące zakresu zamówienia i warunków jego realizacji, 

2) przed realizacją przedmiotu zamówienia upewnił się co do jej prawidłowości  

i kompletności.  

2. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie obejmuje oraz pokrywa wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności: koszty transportu, dostawy 

oraz montażu przedmiotu zamówienia. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły na podstawie wyceny 

oferty Wykonawcy. 

4. Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym zadania i zobowiązuje się 

wykonać je w całości za umówioną cenę. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi: 

…….. zł netto. Kwota netto zostanie powiększona o należny podatek VAT   23 %  w kwocie 

……… zł, co daję kwotę  brutto ……… zł. 

6. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw  

i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy  

bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

Płatności 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany protokół odbioru końcowego, podpisany                  
przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.  

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany                      

na fakturze Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury. 

4. Termin płatności faktury będzie liczony od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury. 

5.  
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6. Faktura wystawiona przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawierać 

następujące dane: 

Nabywca:                                       Odbiorca: 

Gmina Resko                               Centrum Usług Społecznych w Resku 

ul. Rynek 1                                   ul. Bohaterów Monte Cassino 10  

72-315 Resko                             72-315 Resko 

NIP: 253 030 79 54 

7. Wydatek finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

§ 8 

Gwarancja i kary umowne 

1. Wykonawca udziela …………miesięcznej gwarancji na zakupiony przedmiot umowy zgodnie               

z oświadczeniem w formularzu ofertowym. 

2. W przypadku, kiedy dostarczony towar będzie wadliwy, Wykonawca zobowiązany będzie                

do wymiany go na wolny od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym 

niż 10 dni roboczych.,  

3. Przez wadę rozumie się w szczególności jego niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku wadliwości towaru, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odebrać 

towar od Zamawiającego oraz dostarczyć niewadliwy towar zgodny z umową. 

5. W razie uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku odbioru wadliwego towaru 

Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia podmiotowi trzeciemu usługi przewozu towaru 

z miejsca montażu do siedziby Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. W razie zwłoki w terminie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany               

do zapłacenia kary umownej w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa                     

w § 5 ust. 5 umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa § 4 ust. 1 

niniejszej umowy. 

7. Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych za niewykonanie                             

lub nieprawidłowe wykonanie obowiązków w zakresie realizacji napraw gwarancyjnych, 

objętych umową. Kary umowne będą naliczane w wysokości: 

1) 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w rozpoczęciu procedury naprawczej, 

w stosunku do czasu określonego w § 8 ust. 2  

2) 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w stosunku do czasu skutecznej naprawy, określonego 

odpowiednio w § 8 ust. 2 umowy z jednoczesnym niedostarczeniem produktów 

zastępczych. 

8. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek 

stronę, na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca. 

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,                   

o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek 

stronę, na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

10. Zamawiający może potrącić kary umowne z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia,                   

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 
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12. Maksymalna wysokość kar umownych, jakie może naliczyć zamawiający wynosi 30% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy. 

§ 9 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy, jeżeli: 

a) nastąpi likwidacja Wykonawcy; 

b) w wyniku postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy; 

c) Wykonawca wykona zamówienie niezgodnie z postanowieniami umowy, przepisami prawa 

bądź w sposób sprzeczny z ofertą; 

d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny                     

lub nie kontynuuje jej pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 

e) Wykonawca realizuje przedmiot umowy nieprawidłowo i niestarannie lub niezgodnie                           

z postanowieniami Umowy; 

2. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

3. W sytuacji odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu prawidłowo wykonanej części Umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności                           

ze wskazaniem tych okoliczności. 

§ 10 

Zmiany postanowień umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia                    

w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu 

realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy i terminu płatności, w szczególności                 

w przypadku: 

1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian 

w umowie, 

2) wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowane wyposażenie został wycofany ze sprzedaży 

lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku polskim 

(potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku polskim). 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego wyposażenia pod 

warunkiem, że funkcjonalność i wydajność wyposażenia nie będzie gorsza                                          

niż wyposażenia zaoferowanego, a cena zgodna z ofertą Wykonawcy. Wykonawca musi 

uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę oferowanego wyposażenia. 

2. Dokonanie jakichkolwiek zmian umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego 

obowiązek. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia, 

wynikające z niewyrażenia przez Zamawiającego zgody na dokonanie zmian. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie                     

30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust.1. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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2. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego – Iwona Lewandowska tel. 537 819 292, Anna Mazurek,                

tel. 537 835 851, e-mail: kadry@cus.resko.pl lub osoba wskazana przez Zamawiającego 

oddzielnym pismem; 

2) ze strony Wykonawcy – ………………………………, tel. ………………..e-mail. ………………………....... 

3. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, w tym oświadczenia, wysyłana będzie                            

na adresy podane w ust. 2. W przypadku nadania korespondencji pocztą albo kurierem                     

na adres siedziby Zamawiającego, za datę wniesienia jej do adresata, uznaje się datę nadania                                 

w placówce pocztowej albo u kuriera. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących p.poż. oraz bhp. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, a będące następstwem nieprzestrzegania ww. przepisów. 

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd według miejsca wykonania umowy. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

 

W imieniu Wykonawcy                                                                   Zamawiający 

 

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

 

Klauzula informacyjna RODO 

1. Informacje dotyczące administratora danych 

Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego będzie: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RESKU 

Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 10 

 poprzez e-mail: najlepiej kontakt osoby odpowiedzialnej z przetarg 

 telefonicznie: najlepiej kontakt osoby odpowiedzialnej z przetarg 

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. Z inspektorem  ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres administratora (Wskazany powyżej) 

 poprzez e-mail: iod@drmendyk.pl 

 telefonicznie: 507-054-139 

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne 

Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa 

prawną ich przetwarzania jest Państwa jest art. 6 ust 1 lit c) RODO (obowiązek prawny) oraz następujące przepisy 

prawa: 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. 2019 poz. 2019) 

 ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.). 

4. Okres przechowywania danych 

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez 

okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

mailto:kadry@cus.resko.pl
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5. Komu przekazujemy Państwa dane? 

1. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą 

wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego jest jawne.  

2. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych 

przypadkach. 

3. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą 

być podmioty z którymi UODO zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez                               

nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym 

odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku                                      

ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula 

zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane  mogą być przekazywane                 

do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2). 

7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 

skorzystania z tego praw, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa). 

 Uwaga, zgodnie z uregulowaniami 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

8. Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe,                    

ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu 

zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych                     

(Dz. U 2017 poz. 1579) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126). 

 

 


