
1 

 

WZÓR 
 

UMOWA NR ……../2020 
 
 

Zawarta w dniu ________________ r. w Piechowicach, pomiędzy: 

Gminą Miejską Piechowice z siedzibą przy ul. Kryształowej 49 w Piechowicach 58-573, 
NIP: 611–010–86–58, REGON: 000527055, reprezentowaną przez: 
Burmistrza Miasta Piechowice – Pana Jacka Kubielskiego, przy kontrasygnacie  
Skarbnika Miasta Piechowice – Pani Marty Mielczarek, 

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”,  
 
a: 
……………………………………………………... z siedzibą przy ………………………………,  
……………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS ……………………, NIP: ……………………., REGON: …………………….., 

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,  
 

zwanych dalej „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”. 

 
Wykonawca został wyłoniony poza ustawą Pzp na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1843                   
z poźn.zm.), na podstawie rozstrzygniętego postępowania w dniu _____________ ,                      
w wyniku którego została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem Umowy jest Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie  

Gminy Miejskiej Piechowice, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz cenami 
jednostkowymi, określonymi w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o planowanym 
terminie dostawy (data i godzina) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

3. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy na własny koszt do Urzędu Miasta                      
w Piechowicach w godz. 8.00–14.00 w dni powszednie, osobiście bądź za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail: sekretariat@piechowice.pl 

 
 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie od dnia zawarcia 
umowy do dnia ______________2020 r. 
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§ 3 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 
 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie netto 
……..powiększone o należny podatek VAT, który w dniu zawarcia umowy wynosi ……% , 
co stanowi kwotę brutto …….zł  

2. Zapłata wynagrodzenia, za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 Umowy, 
nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wcześniejszym wykonaniu przedmiotu 
Umowy, potwierdzonym przez osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony 
Zamawiającego, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy. 
 

3. Faktura wystawiona będzie w następujący sposób: Nabywca/Odbiorca Gmina Miejska 
Piechowice,  ul. Kryształowa 49, 58 – 573 Piechowice, NIP: 611 – 23 – 85 – 095. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: 

………………………………………………………………………….. , w terminie do 21 dni, 
od daty doręczenia  prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę może zostać także doręczona do Urzędu Miasta 
w Piechowicach, ul. Kryształowa 49, 58 – 573 Piechowice.  

6. Prawidłowo wystawiona faktura powinna dodatkowo zawierać numer niniejszej Umowy, 
na podstawie której jest wystawiona. 

7. Za datę dokonania płatności przez Zamawiającego Strony uznają dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należną na rzecz Wykonawcy. 

8. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu 
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a – 108d 
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z 
późn. zm.). 

9. Wykonawca oświadcza, że wskazany w Umowie rachunek bankowy jest rachunkiem 
rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej. 

10. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 
obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

 
§ 4 

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w sposób sprawny, 

rzetelny i zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy w terminie wskazanym  
w § 2 Umowy. 

2. Miejscem wykonania Przedmiotu Umowy jest siedziba Urzędu Miasta w Piechowicach 
Gmina Miejska Piechowice ul. Kryształowa 49.  

3. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego.  
4. Osoba upoważniona, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt.1) Umowy, dokona odbioru 

przygotowanych materiałów diagnostycznych, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości 
Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację w terminie do 5 dni roboczych od 
ich stwierdzenia.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek, zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia w terminie  5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.  

6. Koszt transportu i wymiany dokumentacji ponosi Wykonawca.  
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§ 5 

WSPÓŁPRACA 
 

1. Strony ustalają, że odpowiedzialnymi za realizację Umowy są ze strony: 
1) Zamawiającego: Justyna Wójcik – Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, tel. 75 75 48 921, e - mail: 
jwojcik@piechowice.pl 

2) Wykonawcy: Pani/Pan 
……….………………………………………………………………. 

…………………………………………….. , tel. ………………………………………………..,  
e-mail: ……………………………………………………….. 

2. Zmiana osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) wymaga poinformowania  
o tym fakcie drugiej Strony w formie pisemnej i nie stanowi zmiany Umowy. 

 
 

§ 6 
KARY UMOWNE I ROZWIĄZANIE UMOWY 

 
1. W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w § 2 i w § 4 ust. 1 Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,2 % wartości brutto 
Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy,za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% wartości Umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy lub przerwał jej 

realizację i nie wznowił przez okres dłuższy niż 7 dni roboczych; 
2) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób niezgodny z treścią 

niniejszej Umowy, w szczególności w sposób bezzasadny nie uwzględnia reklamacji 
Zamawiającego. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1,2 podlegają łączeniu. 
5. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 30% 

wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 3 ust. 1 Umowy. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy bez wcześniejszego wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.  
7. W przypadku, gdy potrącenie w całości lub części nie będzie możliwe, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania wezwania do zapłaty, mającego formę noty księgowej. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kary z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 
na podstawie noty obciążeniowej. 

9. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych prawa cywilnego, odszkodowania 
przenoszącego wysokość kar umownych. 

10. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonywaniu Umowy Zamawiający może 
wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania Przedmiotu Umowy, nie rezygnując 
z kary umownej i odszkodowania. 

 
§ 7 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Strony informują się wzajemnie, że będą administratorami danych osobowych 

przekazywanych sobie w trakcie współpracy, względem których pełnią funkcję 

administratora, takich jak dane osób reprezentujących lub innych członków personelu.  
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Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego: biuro@msvs.com.pl Dane 

osobowe, o których mowa, przetwarzane będą w celu realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 pkt b) 

RODO), a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych tj. rachunkowych i podatkowych 

(art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO) oraz w celu ochrony ewentualnych roszczeń jakie mogą powstać 

w związku z realizacją Umowy, dane osób kontaktowych będą przetwarzane w celu sprawnej 

realizacji przedmiotu umowy w szczególności w celu zapewnienia bieżącego kontaktu co jest 

prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO). Odbiorcami 

danych osobowych będą podmioty, z którymi Strony zawarły umowę powierzenia 

przetwarzania danych tj. np. podmioty świadczące na rzecz Stron usługi z zakresu IT 

(dostawcy systemu księgowego, platformy zakupowej) czy doradztwa prawnego. 

Dane zostaną usunięte po wygaśnięciu obowiązków publicznoprawnych związanych                       

z realizacją Umowy oraz wygaśnięciu ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych mogących 

powstać w związku z realizacją Umowy. Strony posiadają prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Strony mają prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych 

osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych stron umowy jest warunkiem zawarcia 

umowy, odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie umowy, podanie danych osób 

kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne do sprawnej realizacji Umowy. Dane nie będą 

podlegały profilowaniu ani nie będą udostępniane do Państw Trzecich 

 

§ 8 
ODBIÓR 

 
1. Zamawiający w terminie maksymalnie 5 dni od daty złożenia przez Wykonawcę 

dokumentacji będącej przedmiotem umowy, dokona jej sprawdzenia oraz dokona odbioru 

wykonanej usługi sporządzając protokół odbioru zgodnie z wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3. 

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad dokumentacji,  

Zamawiający może: 

a) zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 

b) odstąpić od odbioru i po usunięciu wad przystąpić ponownie do odbioru. W tym 

przypadku za datę zakończenia uważać się będzie datę zawiadomienia 

Zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru, 

c) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

3. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego, 

celem wyznaczenia nowego terminu odbioru dokumentacji. 

 
§ 9 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Jeżeli w trakcie świadczenia usług w ramach Umowy Wykonawca stworzy utwór                            

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych               (Dz. U. Z 2020 r. poz. 288), wszelkie autorskie prawa 

majątkowe i pokrewne do tych utworów, a także własność egzemplarza utworu 

przechodzą na Zamawiającego, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń i 

bez dodatkowego wynagrodzenia ponad opisane w § 3 pkt. 1 Umowy.  

2. Zapłata całości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 
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umowy, wyczerpuje roszczenia wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz 

zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji,  

w tym wskazanych, w pkt 3 niniejszego paragrafu, przeniesienia własności 

egzemplarzy oraz przeniesienia prawa na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego. 

3. Zamawiający może rozporządzać oraz wykonywać na powyższej podstawie autorskie 

majątkowe prawa do utworów, jak i prawa pokrewne w pełnym zakresie, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. a i b - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, w tym w szczególności 

przez strony internetowe oraz portale społecznościowe, tak aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także 

wykorzystania zrealizowanego opracowania w całości lub części dla celów 

informacyjnych, reklamowych, edukacyjnych, monograficznych, kronikarskich i 

archiwalnych 

d) Wszelkie inne pola eksploatacji związane z korzystaniem przez Zamawiającego 

dla realizacji jego celów statutowych jak i innego rodzaju działalności. 

 

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem jej 

nieważności,                    z wyjątkiem § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. 
2. Wszelkie zawiadomienia i inne komunikaty dotyczące niniejszej Umowy lub 

z nią związane będą mieć formę pisemną i będą składane osobiście lub listem 
poleconym na adresy podane przez Strony we wstępie Umowy. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane 
w pierwszej kolejności polubownie na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku 
takiego porozumienia sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 
23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 875 z późn.zm.). 

5. Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 
6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
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Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia ujęty w zaproszeniu do złożenia oferty 
2. Załącznik nr 2 - Formularz Oferty 
3. Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru 
 
  
       Wykonawca       Zamawiający  
 
 
______________________     __________________________ 


