
 
UMOWA Nr. KOSiR/UM/……../2019 

ZAKUP WRAZ Z  DOSTAWĄ DO KOBIERZYCKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W 

KOBIERZYCACH FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO. 

zawarta w Kobierzycach w  dniu ………………...19r. zgodnie z §4 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych Kobierzyckiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji z dnia 01.06.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro prowadzonych 
przez KOSiR w zw. Z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j. ze zm.) 

pomiędzy: 

Gminą Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961308068, działającą przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Kobierzycach, ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961565003, Zamawiającego reprezentowany przez: Dyrektora Kobierzyckiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Panią Maję Muszyńską 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Panią Marię Prodeus 

zwanym w dalej „Zamawiającym” 
a 
_________________________, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: _________________________________z siedzibą, 
ul. ________________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 

NIP: _______________, REGON __________ 
lub  
___________________________________________________________________________ 
NIP ___________________, REGON .___________________ wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ______________________ pod Nr KRS __________________ z siedzibą ____________________kapitał zakładowy 
_____________ reprezentowanym przez  
_______________________________________________ 
Zwanym dalej „Wykonawcą”, będącym płatnikiem VAT 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z  dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobierzycach fabrycznie nowego 

sprzętu sportowego, którego szczegółowy opis zawarty jest w dokumentacji analizy rynku stanowiącej integralną część umowy. 
 

§ 2 
Wykonawca oświadcza, że sprzęt sportowy, o którym mowa w § 1, jest fabrycznie nowy, jest jego własnością, nie posiada wad fabrycznych 
i prawnych, nie mają do niej praw osoby trzecie. 

 
§ 3 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt sportowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z uzgodnieniem, w 
siedzibie Zamawiającego przy ul. Dębowa 20, lecz nie później niż do dnia …………… 
 

2. Przekazanie fabrycznie nowego sprzętu sportowego, zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez 
przedstawicieli stron umowy wymienionych w § 6. 

3. Do dnia protokolarnego wydania Zamawiającemu sprzętu sportowego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy spoczywa na 
Wykonawcy. 

 
 

§ 4 
1. Wykonawca udziela na zakupiony sprzęt sportowy 12 miesięcznej gwarancji. Karta gwarancyjna stanowi integralną część umowy. 
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokołu zdawczo – 

odbiorczego sprzętu sportowego. 
 

§ 5 
1. Strony ustalają, że cena za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy wynosi brutto 

________________________________________zł(słownie__________________________________________________________
__________________________ złotych) w tym należny podatek VAT. W przypadku odstąpienia od umowy  Zamawiający przewiduje 
kary umowne określone w &8 niniejszej umowy. 

2. Podane w pkt. 1 ceny uwzględniają wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie 
oferty złożonej przez Wykonawcę. 

3. Faktura VAT za przedmiot umowy opisany w § 1 zostanie wystawiona i dostarczona Zamawiającemu w dniu przekazania przedmiotu 
umowy oraz sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego.  

4. Zapłata należności następować będzie przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę, nr 
………………………………………………………………………………………………………..w ciągu 21 dni od otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

5. Wskazane w zapytaniu ofertowym ilości stanowią wartość maksymalną zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
niewykorzystania całości zamówienia i w takim przypadku Wykonawca nie będzie miał roszczenia względem Zamawiającego o 
zrealizowanie reszty zamówienia w tym o zapłatę za niezamówioną część zamówienia.  

 
       § 6 
1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:  

Pan Tomasz Legodziński, tel. 726-999-730,  e-mail:sekcje.kosir@sport-kobierzyce.pl  
2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:  

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



 
 

 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w/w przedstawicieli poprzez zawarcie pisemnego aneksu do umowy.  
 

§ 7 
1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach o których mowa w Kodeksie cywilnym. 
2. Zamawiający może  także odstąpić od umowy, w przypadku: 

a) opóźnienia w dostawie sprzętu sportowego przekraczającego 7 dni od  terminu określonego w umowie, 
b) dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z wymaganiami określonymi w dokumentacji postępowania lub załączniku do 
niniejszej umowy. 
 

§ 8 
1. W przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa §3 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie 
więcej niż 10% ceny brutto przedmiotu umowy określonej w  5 ust. 1. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 15% ceny brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1.  

3. W przypadku odstąpienie od umowy w części kara umowna stanowić będzie 15% wynagrodzenia umownego brutto za niewykonaną 
część umowy, które przysługiwałoby za niewykonaną część umowy, jednakże nie mniej niż 5% wartości wynagrodzenia umownego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych 
przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

5. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. Wykonawca upoważnia 
Zamawiającego do potrącenia kar umownych z kwoty należnego do zapłaty wynagrodzenia. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1. 
 

§ 9 
1. Wszelkie oświadczenia związane z niniejszą umową winny być składane w formie pisemnej na adres wskazany w umowie. 
2. Za datę doręczenia wszelkich oświadczeń związanych z niniejszą umową Strony przyjmują: 

a. datę potwierdzenia odbioru listu poleconego, albo 
b. datę adnotacji poczty o odmowie przyjęcia listu, albo datę pierwszego awiza pocztowego  

w przypadku zwrotu listu z adnotacją, że adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem lub nie ma tam swojej siedziby lub innej 
przyczyny 

c. datę doręczenia w inny sposób pisma - za potwierdzeniem odbioru. 
3. Strony zobowiązują się do pisemnego powiadamiania o zmianie adresu określonego w niniejszej umowie, pod rygorem uznania za 

skuteczne doręczenia wszelkiej korespondencji na adres podany w umowie. 
 

§ 10 
1. Dokumentacja postępowania (Formularz Ofertowy), Karta Gwarancyjna oraz klauzula RODO stanowią integralną część niniejszej 

umowy. 
2. Ewentualne sprawy sporne wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 11 
1 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
  
  
             Wykonawca       Zamawiający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Informacja w związku z przetwarzaniem danych w ramach umowy na zakup wraz z  dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Kobierzycach fabrycznie nowego sprzętu sportowego z podziałem na zadania. 

 
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce tel. 71 7151200, e-mail: sekretariat. kosir@sport-kobierzyce.pl, 
informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych. 
Inspektorem ochrony danych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pan/Pani Paweł Wickiewicz e – mail: wickiewicz@gmail.com 
. 
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy a następnie w trakcie  realizacji tej  
umowy.   
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b 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 i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w związku z realizacją ww. Umowy oraz podjęciem działań przed zawarciem 
umowy.  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania i realizacji Umowy. Dane osobowe przetwarzane będą przez 
okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.  
Dane osobowe przetwarzane będą także w systemie informatycznym przez uprawniony podmiot obsługi informatycznej na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych, dane zostaną przekazane także jednostce prowadzącej obsługę księgową,  
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody, osoba ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych każda osoba może zwrócić się do KOSiR  z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, przysługuje Państwu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych". 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

a. Formularz Ofert 
b. Karta Gwarancyjna 
c. Klauzula Rodo 
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