
 
  

          

znak sprawy: Z.S.271.7.2020 

           Załącznik 4 

 

                            (wzór umowy) 

  

UMOWA ........... 

 

zawarta w Piotrkowicach Małych w dniu ..................... 2020 r. pomiędzy 

 

Powiatem Proszowickim NIP: …….. – reprezentowanym przez Anetę Dziedzic – 

Dyrektora Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych z siedzibą w 

Piotrkowicach Małych 87d, 32-104 Koniusza – Realizatora Projektu, działającej na 

podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Proszowickiego ………   

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

 

a 

 

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

z siedzibą w .......................... przy .........................., wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr ............................., NIP: ..... kapitał zakładowy: 

......zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

 

po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i wybraniu 

oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ). 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wyposażenia do pracowni i warsztatów 

szkolnych do Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu „Podniesienie 

kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum 

Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 

2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój 

kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR 

część ……. 

2. Integralną częścią umowy jest Załącznik - 1 (Arkusz wyceny), stanowiący wykaz 

wyposażenia wraz z opisem oraz cenami jednostkowymi. 

3. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19. 

 

§ 2 



 
  

OBOWIĄZKI STRON 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w 

Piotrkowicach Małych, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy transportem na własny 

koszt wraz z załadunkiem, wyładunkiem, wniesieniem oraz montażem. Obowiązek 

opisany w zdaniu poprzedzającym obejmuje między innymi:  

1) dostarczenie i wniesienie elementów wyposażenia do budynku, 

2) montaż wyposażenia, 

3) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego na swój koszt zniszczeń lub 

uszkodzeń w budynku związanych z realizacją umowy, 

4) wywóz transportem własnym i na własny koszt wszelkich zbędnych materiałów, 

odpadów i opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy, 

5) uprzątnięcie miejsca po zakończonym montażu. 

2. Wykonawca gwarantuje, że wyposażenie jest kompletne, fabrycznie nowe, nie jest 

przedmiotem „powystawowym” oraz jest wolne od wad fizycznych oraz obciążeń 

prawami osób trzecich. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wyposażenia wraz z wymaganymi 

certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi i/lub instrukcjami obsługi /jeżeli dotyczy/ 

4. Wykonawca zobowiązuje się do należytego opakowania wyposażenia, ubezpieczenia na 

czas przejazdu oraz dostarczenia go środkiem transportu gwarantującym odpowiednie 

zabezpieczenie.  

5. Wykonawca poinformuje na piśmie lub mailowo Zamawiającego co najmniej z 

dwudniowym wyprzedzeniem o zamiarze dostarczenia przedmiotu zamówienia do jego 

siedziby. 

6. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce (w siedzibie jednostki), do którego 

Wykonawca  dostarczy wyposażenie i dokona jego montażu. 

 

§ 3 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

Przedmiot umowy dostarczony będzie w ciągu ……….. dni, licząc od dnia zawarcia 

rzeczonej umowy.  

§ 4 

 WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w 

wysokości ………. zł brutto (słownie: …..) w tym należny podatek VAT w wysokości 

…….. zł (słownie: …. zł) zgodnie z Załącznikiem 1. 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT oraz zapłaty wynagrodzenia będzie protokół 

odbioru przedmiotu umowy potwierdzający dostawę  bez wad podpisany przez obie 

strony umowy. 



 
  

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo dostarczone 

wyposażenie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy w 

terminie 30  dni licząc od dnia jej otrzymania. W przypadku nieterminowego 

uregulowania należności Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień 

opóźnienia. Obowiązek zapłaty powstanie tylko wtedy, gdy Wykonawca wraz z fakturą 

VAT przedłoży wszelkie dokumenty o jakich stanowi niniejsza umowa. 

4. Za dzień zapłaty faktury uważa się dzień obciążania rachunku bankowego 

Zamawiającego.     

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający jest 

zobowiązany zapłacić za realizację przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty wykonania 

przedmiotu umowy, w szczególności wynagrodzenie i opłaty za transport, załadunek, 

rozładunek, montaż w siedzibie Zamawiającego, wniesienie do pomieszczeń w budynku i 

ubezpieczenie. 

6. Faktury VAT będą wystawiane na: 

Nabywca:  

Powiat Proszowicki, 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72  NIP:……………… 

Odbiorca:  

Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych z siedzibą w 

Piotrkowicach Małych 87d, 32-104 Koniusza  

 

§ 5  

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY I REKLAMACJA 

1. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy strony potwierdzą jakiekolwiek wady, 

Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie 3-ch dni 

kalendarzowych od dnia stwierdzenia wady.  

2. W razie późniejszego wykrycia przez Zamawiającego wad w dostarczonym przedmiocie 

zamówienia, Zamawiający złoży u Wykonawcy stosowną reklamację, która zostanie 

rozpatrzona w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia jej pisemnego zgłoszenia do 

Wykonawcy. Po upływie tego terminu reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z 

żądaniem Zamawiającego. Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem faksu lub 

wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Termin wskazany w 

zdaniu pierwszym liczony jest od dnia następującego po dniu doręczenia Wykonawcy 

reklamacji. Ów przepis stosuje się wprost w przypadku wykrycia wad, które ujawniły się 

po dokonaniu montażu i powstały wskutek montażu lub tkwiły uprzednio w dostarczanym 

przedmiocie, 

3. Braki ilościowe stwierdzone w dostawie Wykonawca uzupełni w ciągu 3-ch dni 

kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego bez konieczności składania 

jakiejkolwiek reklamacji opisanej w ust. 2 



 
  

4. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z 

powodu wad, niezgodności dostarczonego wyposażenia ze złożoną ofertą, nie zostanie 

sporządzony protokół odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy 

podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń. 

§6 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Okres gwarancji dla wyposażenia nie będzie krótszy niż wynikający z gwarancji 

udzielonych przez producentów. Okres ten biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. Szczegółowe warunki gwarancji określą dostarczone przez 

Wykonawcę karty gwarancyjne, z tym jednak zastrzeżeniem iż warunki te nie mogą stać 

w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy. W razie sprzeczności 

pierwszeństwo mają przepisy umowy. 

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy bezpłatnie naprawy i usługi 

serwisowe wraz z koniecznym transportem i wymianą części. 

3. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza siedzibą jednostki, w której znajduje 

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

nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. W okresie gwarancji oraz rękojmi Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany 

wyposażenia lub jego elementów na wolne od wad fizycznych lub usunięcia wad w 

zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 

zgłoszenia, a Wykonawca zobowiązany jest dokonać tej naprawy lub wymiany na swój 

koszt w powyższym terminie. 

5. Przez wadę fizyczną rozumie się między innymi jakąkolwiek niezgodność z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku 1 (Arkusz wyceny).  

6. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wyposażenie dostarczone w ramach umowy 

wolne jest od wad fizycznych i prawnych. 

7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z 

przyczyn tkwiących w wyposażeniu w chwili dokonania jego odbioru lub montażu przez 

Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w 

okresie gwarancji.   

8. W przypadku gdy Wykonawca nie wykonana obowiązku wskazanego w ust. 4 lub 

rozpatrzy reklamację negatywnie bez uzasadnionych podstaw, Zamawiający bez 

dodatkowej zgody uprawniony będzie do usunięcia wad wyposażenia bądź do zakupu 

nowych jego elementów o parametrach nie gorszych niż będące przedmiotem umowy, 

zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w 

szczególności zapłaty kar umownych oraz roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

 



 
  

§7 

PODWYKONAWCY 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za realizację umowy, 

którą wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części umowy 

podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego w tej części. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania  podwykonawców i ich 

pracowników jak za własne. 

 

§8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający, oprócz sytuacji określonych w Kodeksie cywilnym ma prawo odstąpić od 

umowy w następujących wypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki wynikające z umowy lub określone 

prawem w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego wraz 

z wyznaczeniem dodatkowego terminu Wykonawca nadal nie realizuje obowiązków w 

sposób prawidłowy, 

2) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

3) zajęcia majątku Wykonawcy; 

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął dostawy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy należy dokonać w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyn odstąpienia.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1  ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 

§ 9 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 



 
  

a. za odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy; 

b. za nieuzasadnione odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy przez 

Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 

umowy; 

c. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia; 

d. za opóźnienie w usunięciu wad lub braków w okresie dostawy i montażu 

przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

ust. 1 umowy brutto za każdy dzień opóźnienia; 

e. za opóźnienie w usunięciu wad lub braków w okresie gwarancji lub rękojmi 

przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

ust. 1 umowy brutto za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego, Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

wynikających z Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. W przypadku naliczenia kar umownych zostaną one potrącone z należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy bez składania odrębnego oświadczenia woli przez strony 

umowy, a w razie braku takiej możliwości zostanie wystawiona stosowna nota księgowa. 

 

§ 10 

ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym 

Wykonawcą w następujących przypadkach: 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez jego wydłużenie względnie 

przesunięcie w sytuacji gdy: 

a) wystąpiły klęski żywiołowe lub inne stany nadzwyczajne, stwierdzone w sposób 

prawnie określony zgodnie z obowiązującym porządkiem normatywnym,  

b) niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji przedmiotu umowy, stanowi 

konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od wykonawcy, 

niestanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których 

nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi. Siłą wyższą, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym jest zdarzenie niezależne od wykonawcy, 

niestanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie 



 
  

mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły 

przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w 

całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, w tym związanej z 

epidemią koronawirusa, termin wykonania przedmiotu umowy może zostać 

przedłużony po uzgodnieniu przez Strony warunków zmiany, 

c) weszły w życie przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, które 

wymagają dostosowania wyposażenia do zmiany przepisów, które nastąpiły w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy 

d) Wydłużenie lub przesunięcie w czasie realizacji przedmiotu umowy nastąpi o 

czas równy przerwie w wykonywaniu przedmiotu umowy w związku ze 

zdarzeniami, o których mowa pod lit. a) – c); 

2) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, w tym zwłaszcza, iż jeśli dotyczy ona 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w 

art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych to Wykonawca winien wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia (ceny ofertowej):  

1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (zwiększenia lub zmniejszenia), 

przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która zacznie 

obowiązywać po dniu zawarcia przedmiotowej umowy. W takim wypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy brutto ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez 

zastosowanie zmienionej stawki podatku VAT. Zmianie ulegnie jedynie wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia 

obowiązywania zmienionej stawki podatku VAT, przy czym zmiana dotyczyć będzie 

wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami 

prawa powinna być zastosowana zmieniona stawka podatku, 

2) w razie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy 

(maksymalnie do 50% zamówienia). W takim przypadku wynagrodzenie 

przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone. Jeżeli Wykonawca 

nie wyrazi zgody na zmianę w tym zakresie umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w tej części zmniejszając odpowiednio wynagrodzenie.   

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 11 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 



 
  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, mogą być dokonywane wyłącznie 

w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – 

Prawo  zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi. 

3. Spory, wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Na potrzeby realizacji umowy do kontaktów wskazuje się: 

1) ze strony Zamawiającego:…………………………………………. 

2) ze strony Wykonawcy……………………………………………. 

5. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu realizacji przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się, że w 

trakcie realizacji umowy będzie wypełniał wszelkie przewidziane prawem obowiązki w 

tym zakresie. 

6. Umowę sporządzano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

………………………. ………………………. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

 

Załącznik 1 – Arkusz wyceny część … 

 


