
 
Załącznik nr 2 

 
UMOWA NR ………………………….. 

 
na 

 
Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. 

Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie gmina Rejowiec Fabryczny” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 7 Odnowa dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo 
Kulturowe i Naturalne – projekty lokalne 

 
zawarta w ........................w dniu.................................... 

 
między: 
GMINĄ REJOWIEC FABRYCZNY  
ul. Lubelska 16 
22-170 Rejowiec Fabryczny 
NIP: 5632158413 
REGON: 110198043 
reprezentowaną przez: 
Wójta  Gminy Rejowiec Fabryczny -  Zdzisława Krupę 
Przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rejowiec Fabryczny – Małgorzata Babijczuk 
zwaną dalej „Zamawiającym”,  
a 
………………………………………………. z siedzibą……………………………….…………………………………………………………… 
NIP …………………………….. 

REGON ……………………... 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………...............…. – ………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: 
Zakup wyposażenia – CZĘŚĆ ………... w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa Gminnego 
Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie gmina Rejowiec Fabryczny” realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 7 Odnowa dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo Kulturowe 
i Naturalne – projekty lokalne. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyposażenie w całości oraz wykonać jego niezbędny 

do poprawnego użytkowania montaż przy udziale Zamawiającego w terminie do 31.05.2019r. 

2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest Gminny Ośrodek Kultury im. Ryszarda 

Kapuścińskiego w Pawłowie. 

3. Dostawa zostanie zrealizowana w dniach ustalonych z Zamawiającym. 



 
4. Osobą uprawnioną do współpracy i koordynacji w wykonaniu zadania ze strony 

Zamawiającego jest ……………..   tel. …………..e-mail ………………………… 

5. Osobą uprawnioną do współpracy i koordynacji w wykonaniu zadania ze strony Wykonawcy 

jest ……………..   tel. ………………..e-mail …………………………… 

 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) wskazania Wykonawcy lokalizacji do montażu urządzeń, 

2) odbioru przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

3) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 5, 

4) współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych 
zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby 
wpłynąć na wykonanie umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za działania własne. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania na bieżąco o postępie prac. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania umowy 

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności będące przedmiotem niniejszej umowy z należytą 

starannością, mając na względzie interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych sobie czynności. 

 

§ 5 

1. Strony zobowiązują się: 

1) Zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, 

finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące drugiej Strony, uzyskane od drugiej 

Strony w trakcie rozmów i oznaczone przez tę Stronę jako tajne lub poufne – niezależnie od 

formy przekazania tych informacji i ich źródła; 

2) Wykorzystywać Informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez 

strony podczas rozmów; 

3) Podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje,  

o których mowa w pkt 1) i nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w 

części, stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od 

Strony, której informacja lub źródło dotyczy; 

4) Ujawnić Informacje, o których mowa w pkt. 1) jedynie tym pracownikom Stron i doradcom 

prawnym, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w 

zakresie w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów określonych w 

niniejszej umowie. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji 

uzyskanych od drugiej Strony, które: 

1) Są opublikowane, znane urzędowo, podane do publicznej wiadomości bez naruszenia 

postanowień niniejszego porozumienia; 

2) Zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o nie 

ujawnianiu w stosunku do Stron; 

3) Zostaną podane przez jedną ze stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony. 



 
§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie 

CZĘŚCI …………….. zamówienia w kwocie: 

Netto: ………………………………….(słownie:………………………………………………………………..…………….….……)

VAT: ……………………….% ……………………. zł 

Brutto: …………………………………(słownie:…………………………………………….…………………………………….…..) 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 6 pkt 1 na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego i przedłożeniu 

kompletnej dokumentacji rozliczeniowej. 

3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

4. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, mające 

charakter stały i niezmienny, niezależnie od kosztów ponoszonych przez Wykonawcę podczas 

realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i 

podatków, w tym koszty prowadzenia serwisów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji. 

6. Rozliczenie za prawidłowo wykonane i odebrane zamówienie nastąpi na podstawie poprawnie 

wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z kompletem niezbędnych dokumentów (m.in. 

protokołem zdawczo-odbiorczym, gwarancją, o której mowa w § 9 oraz gwarancjami producenta 

na dostarczone wyposażenie), po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego, przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

7. W przypadku opóźniania w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych. 

 

§ 7 

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru przedmiotu umowy w terminie 2 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

2. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele obydwu stron umowy. Z przeprowadzonego 

odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru zdawczo odbiorczy. Wykonawca zobowiązany jest 

w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do przekazania Zamawiającemu dokumentu 

gwarancyjnego, o którym mowa w § 7 oraz dokumentów gwarancyjnych producenta 

dostarczonego wyposażenia. 

 

§ 8 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w formie pisemnej, faksem lub drogą 

elektroniczną do działań Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do uwag 

Zamawiającego w zakresie i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 24  miesięcy licząc od dnia 

podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.  

2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w 

przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, 



 
jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

4. Wykonawca w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przekaże Zamawiającemu 

dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy. 

5. Wystawiony dokument gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego żadnych zobowiązań 

finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy. 

6. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią wystawionej przez Wykonawcę 

gwarancji a treścią umowy, strony obowiązuje treść umowy. 

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty na materiały oraz karty gwarancyjne producentów 

dostarczonego wyposażenia. W przypadku gdyby Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub 

Dostawca / Sprzedawca dostarczonego wyposażenia udzielił Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w 

odniesieniu do dostarczanego sprzętu na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej 

umownie, Wykonawca przenosi takie prawa na Zamawiającego. 

8. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych dostarczonego 

wyposażenia, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty 

wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W 

przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, 

wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu. 

9. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego. 

10. Zgłoszenia awarii sprzętu będą przesyłane faksem na numer (….) ………….………. lub elektronicznie 

na adres: ……………. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii sprzętu, Wykonawca rozpocznie procedurę 

naprawczą w ciągu maksimum jednego dnia roboczego, licząc od momentu otrzymania 

zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia otrzymanego po godzinie 15.30, czas reakcji liczy się od 

godziny 7.30 następnego dnia roboczego. 

12. Naprawa serwisowa zostanie dokonana po uprzedniej nieodpłatnej ocenie zgłoszonej awarii. 

Ocena zgłoszonej awarii musi zostać dokonana przez wykwalifikowanego przedstawiciela 

Wykonawcy(producenta, przedstawiciela służb serwisowych), w miejscu użytkowania sprzętu. 

13. W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy zgłosi się do 

miejsca użytkowania sprzętu. Jeśli naprawa w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, 

Wykonawca odbierze sprzęt i dostarczy po naprawie na własny koszt i na własną 

odpowiedzialność. 

14. Czas skutecznej naprawy sprzętu nie może przekroczyć: 3 dni roboczych licząc od momentu 

zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.  

15. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu skutecznej naprawy, określonego w ust. 14, 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt zastępczy lub o niegorszych parametrach niż 

naprawiane. Po zakończeniu naprawy Wykonawca odbierze sprzęt zastępczy. 

16. W razie, gdy czas naprawy sprzętu będzie dłuższy niż zadeklarowany w ust. 14, okres świadczenia 

gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy. W razie, gdy naprawa sprzętu lub akcesoriów 

potrwa dłużej niż 28 dni roboczych, lub gdy sprzęt po raz czwarty ulegnie awarii podlegającej 

naprawie w ramach serwisu gwarancyjnego, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana 

sprzętu na nowe, taki sam lub odpowiedni o niegorszych parametrach. 

 

§ 10 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 



 
1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy,  

w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5. 

2. Za nieterminowe usunięcie zgłaszanych przez Zamawiającego uwag do przedmiotu zamówienia, 

w stosunku do terminów ustalonych przez Zamawiającego, w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 5 za każdy dzień opóźnienia. 

 

§ 11 

Ochrona danych osobowych 
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 

119, s.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iodo@zeto.lublin.pl   
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień niniejszej 

Umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione podmioty 
uczestniczące w procesach realizacji zapisów niniejszej Umowy, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas przewidziany przepisami prawa,  
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 13 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 

 

§ 14 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………                                               ………………………………………………………… 
Zamawiający                                                                                                                                             Wykonawca 

mailto:iodo@zeto.lublin.pl

