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         Załącznik nr 4 

                                                                                                                               Wzór umowy    

                                                                                             
 

UMOWA Nr ....../2022 

 

 
zawarta w Stalowej Woli w dniu ....................... pomiędzy 

 

 

Powiatem Stalowowolskim 

ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-256-54-94,  

reprezentowanym przez Panią Agatę Krzek – Dyrektora Zespołu Szkół nr 1                          

im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli działającą na podstawie upoważnienia 

udzielonego przez Zarząd Powiatu Stalowowolskiego Uchwałą Nr 47/300/2019 z dnia 

25.09.2019  r. 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

(adres siedziby Zamawiającego: Zespół Szkół nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego,                                        

                                                   ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola) 

 

a 

 

firmą ........................................................................... 
....................................................................................... NIP: ........................ 

reprezentowaną przez ................................................................................................................... 

zwaną dalej WYKONAWCĄ 

a wspólnie zwanymi STRONAMI 

 

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 19.05.2022 r. na realizację zamówienia publicznego 

którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto dla zadania pn.: "Zakup i dostawa 

elementów pakietu ubiorczego oraz wyposażenia specjalistycznego (doposażenie) dla 

ucznia OPW w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli w roku 

szkolnym 2021/2022 z podziałem na części" została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest usługa zakupu i dostawy dla uczniów realizujących program 

Oddziału Przygotowania Wojskowego pn. "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"               

w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli: 

a) wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę            

w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 zwanego "pakietem ubiorczym ucznia OPW" - 

łącznie 30 kompletów (część I); 

b) kurtek ucznia stanowiących doposażenie wyposażenia specjalistycznego dla OPW 

zwanych "doposażeniem pakietu szkoleniowego OPW" - łącznie 28 sztuk (część II).  

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 
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Lp. NAZWA ASORTYMENTU j.m. ilość 

cena 

jednostkowa 

brutto w zł 

wartość 

brutto zł 

(ilość x cena) 

CZĘŚĆ I 

1. Bluza i spodnie ubioru mundurowego ucznia  

wg wymagań technicznych 
kpl. 30   

2. Koszulka T-shirt w kolorze jednolitym dla szkoły szt. 60   

3. Beret (granatowy) typu midnight blue o barwie numer 

191970/2525112, navy o barwie numer 000080/00128 

lub dark blue o barwie numer 00008B/00139  

według kodu kolorów RGB 

szt. 30   

4. Zestaw oznak regulaminowych do ubioru kpl. 30   

5. Bluza ocieplana wykonana z materiału typu polar           

w kolorze jednolitym dla szkoły 
szt. 30   

6. Plecak taktyczny o pojemności co najmniej 25 litrów      

w kolorze czarnym lub kamuflażu pantera 
szt. 30   

7. Rękawice zimowe w kolorze czarnym kpl. 30   

8. Czapka zimowa w kolorze czarnym szt. 30   

CZĘŚĆ II 

 Kurtka ucznia wg wymagań technicznych szt. 28   

 

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 

...................... stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że asortyment pochodzi z bieżącej produkcji i posiada wszelkie 

wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające go do obrotu. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz wykonuje usługi będące 

przedmiotem umowy w sposób profesjonalny oraz posiada wszelkie uprawnienia 

niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy w całości terminie 

do dnia ..................................... 

 

§ 3  

Strony ustanawiają swoich reprezentantów, upoważnionych do kontaktów w sprawie umowy 

oraz szczegółowych ustaleń w trakcie jej realizacji: 

1) ze strony Zamawiającego:  

Jakub Łuczakowski, tel. 511-906-527, e-mail: luczakowscy85@wp.pl 

2) ze strony Wykonawcy: ...................................................................................................... 

 

§ 4 

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie jednorazowe w kwocie: 

netto:    ................ zł  

podatek VAT (23%) ................ zł 

brutto:    ................ zł  

(słownie: .............................................................................................. ), zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia ........................... 

2. Ceny jednostkowe asortymentu określone w § 1 ust. 2 umowy nie podlegają negocjacji     

i są stałe w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jest niezmienne przez okres ważności 

umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 

realizacji przedmiotu umowy. 
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4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy jest dofinansowane w ramach 

dotacji celowej udzielonej przez Skarb Państwa reprezentowany Ministra Obrony 

Narodowej. 

5. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo sporządzona przez Wykonawcę 

faktura za realizację umowy. 

6. W fakturze wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę należy: 

 - jako płatnika podać:  

   Powiat Stalowowolski, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-256-54-94 

 - jako odbiorcę podać:  

   Zespół Szkół nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego, ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola. 

7. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony i podpisany "protokół odbioru", 

potwierdzający kompletne i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, sporządzony 

przez Zamawiającego i podpisany przez przedstawicieli stron w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz otrzyma Zamawiający  i  jeden  egzemplarz  

Wykonawca -  wzór protokołu stanowi załącznik nr 7 do umowy. 

8. Wynagrodzenie za wykonaną usługę przekazane będzie na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Wykonawca oświadcza, że figuruje w wykazie (tzw. biała lista), o którym mowa                

w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada konto rozliczeniowe do stosowania mechanizmu 

podzielonej płatności, zawarte w wykazie, o którym mowa w § 4 ust. 9 - nr konta: 

............................................................................................ 

11. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej,              

o każdej zmianie rachunku, o którym mowa w § 4 ust. 10 w terminie 5 dni od dnia 

zmiany, pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego.  

12. Zmiana konta bankowego Wykonawcy wymaga zmiany umowy w formie aneksu             

i obowiązuje Zamawiającego po podpisaniu tego aneksu. 

13. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Wykonawca, zgodnie z zapytaniem ofertowym zobowiązuje się do dostarczenia 

Zamawiającemu przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 2 umowy na własny koszt    

i ryzyko, własnym środkiem transportu. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na wskazany adres:  

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli 

ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola  

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego terminu 

i godziny dostawy oraz zapewni jego rozładunek oraz wniesienie do siedziby. 

 

§ 6 

1. Wykonawca gwarantuje dostarczenie przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wykonanego 

w ramach bezpiecznych technologii, odpowiadającego normom jakościowym, określonym 

przez resort Obrony Narodowej, oryginalnie zapakowanego, bez wad, które pomniejszą 

jego wartość użytkową lub uczynią nieprzydatnymi do użytkowania zgodnie                       

z przeznaczeniem. 

2. Dla potrzeb niniejszej umowy za wady uważa się defekty dostarczonych sortów pakietów 

ubiorczych i szkoleniowych polegające na niespełnieniu wymagań jakościowych, 

uniemożliwiających  użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem. Usterki natomiast są 

rozumiane jako uszkodzenia powstałe podczas użytkowania danego sortu towaru, mimo 

korzystania z niego w sposób zgodny z instrukcją użytkowania, które ze względu na swoją 

specyfikę muszą zostać naprawione przez producenta. 
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3. Wykonawca wraz z dostarczonym asortymentem przekazuje stosowne certyfikaty 

potwierdzające jakość zastosowanych materiałów i spełnienie wymagań zawartych            

w zapytaniu ofertowym z dnia 19.05.2022 r.  

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wymiany  albo  zwrotu:  towarów wadliwych,      

o nieodpowiedniej jakości oraz nie odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku stwierdzenia w ramach odbioru przedmiotu zamówienia, wad ilościowych 

lub jakościowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany towaru 

wadliwego na wolny od wad – w terminie 7 dni od daty stwierdzenia tego faktu. 

5. Wykonawca na każdy element pakietu ubiorczego i doposażenia pakietu szkoleniowego 

udziela, niezależnie od rękojmi, ....... - miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia dostawy 

przedmiotu zamówienia tj. podpisania przez strony „protokołu odbioru”, o którym mowa 

w § 4 ust. 7. 

6. W przypadku wystąpienia wad lub usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub 

rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub dostarczenia przedmiotu 

umowy wolnego od wad, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, uwzględniającym 

czas niezbędny do usunięcia wady albo dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad. 

7. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, w której 

znajduje się przedmiot umowy, odbiór wadliwego i dostawa wolnego od wad przedmiotu 

umowy, nastąpi na koszt Wykonawcy. 

 

§ 7 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części lub całości umowy                

w przypadku: 

a) niedotrzymania terminów realizacji przedmiotu umowy; 

b) dostawy innego przedmiotu zamówienia niż określony w § 1 ust. 2; 

c) realizacji umowy z nienależytą starannością; 

d) wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży               

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,   

w takim przypadku wynagrodzenie obliczone zostanie wg wartości towaru faktycznie 

odebranego i cen wykazanych w § 1 ust. 2. 

2. Odstąpienie nastąpi w formie pisemnej i przysługuje w terminie 14 dni od daty zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt a-d. 

 

§ 8 

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od 

umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w wysokości  10 %  

wynagrodzenia umowy  brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w razie: 

a) odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                    

w wysokości 15% wynagrodzenia umowy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; 

b) za zwłokę w dostawie asortymentu, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umowy brutto 

za każdy dzień zwłoki; 

c) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 

0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

3. Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy dzień 

opóźnienia, staje się wymagalne: 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu; 

b) za każdy następny dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 2, Zamawiający jest 

upoważniony do potrącenia kwoty kar z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę.  
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§ 9 

1. Zamawiający jako administrator danych osobowych powierza do przetwarzania 

Wykonawcy dane osobowe swoich uczniów, tj. imię, nazwisko i wymiary, wyłącznie do 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do jej realizacji. 

2. Wykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło 

prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania 

przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. zwanej dalej 

"Ustawą", 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 "RODO" oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

dotyczącego ochrony danych osobowych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych                              

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 

ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 

RODO. 

5. Wykonawca nie ma prawa do dalszego powierzenia danych osobowych podmiotom 

trzecim. 

6. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione 

przez Wykonawcę, posiadające imiennie upoważnienie do przetwarzania danych 

osobowych przekazanych przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu          

w tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby 

upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia, także 

po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych 

osobowych z Wykonawcą. 

8. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o: 

a) wszelkich przypadkach naruszenia poufności danych osobowych lub o ich 

niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 9; 

b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych prowadzonych przez organy państwowe. 

9. Wykonawca, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu 

naruszenia, zgłosi Zamawiającemu każde naruszenie ochrony danych osobowych. 

10. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotom przez niego upoważnionym,        

w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli 

zgodności przetwarzania danych osobowych z Ustawą, RODO, przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z umową. 

Zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane 

podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przez rozpoczęciem kontroli. 

11. Wykonawca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości 

zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone             

w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego lub podmioty przez niego 

upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie 

odrębnych przepisów. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec 

Zamawiającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem Ustawy, RODO, 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych 

oraz za przetwarzanie powierzonych danych osobowych niezgodnie z umową. 

13. Niezwłocznie po zakończeniu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia 

wszelkich powierzonych mu danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich 



6 

 

istniejących kopii, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywania 

tych danych osobowych. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony 

aneksu do umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy. 

2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z  umowy na  osoby 

trzecie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony będą rozstrzygać 

polubownie, a dopiero z braku takiej możliwości poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy   

i jednym dla Zamawiającego.  

6. Umowa zawiera następujące załączniki stanowiące jej integralną część:  

a) Formularz oferty z dnia ................. - załącznik nr 1 

b) Wykaz asortymentu wraz z formularzem cenowym z dnia ..................... – załącznik nr 3  

c) Wymagania techniczne - ubiór mundurowy dla uczniów realizujących projekt resortu 

Obrony Narodowej - załącznik nr 5 

d) Wymagania techniczne - kurtka dla uczniów realizujących projekt resortu Obrony 

Narodowej - załącznik nr 6 

e) Protokół odbioru - załącznik nr 7. 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY:                   WYKONAWCA: 

 

 

.................................................          ................................................. 

  

      


