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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Umowa nr ……………… 

 

W dniu ………………. 2019 r. w Raciborzu, zawarto umowę pomiędzy:  

Powiatem Raciborskim – Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz, NIP 6391982788 – Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu ul. Zamkowa 1,                                     

47-400 Racibórz 

reprezentowanym przez: 

dyrektora ……………………………………., działającego w imieniu i na rzecz Powiatu 

Raciborskiego na podstawie udzielonego, ważnego i nieodwołanego pełnomocnictwa/upoważnienia 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

……………………………………………………………………………………….………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

W wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy                 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 

zm.) i wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa następującej treści: 

§1 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz 

na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w dniu …………….. Zamawiający zleca, a Wykonawca 

zobowiązuje się zrealizować dostawę doposażenia pracowni maszyn, urządzeń i instalacji 

elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 

w Raciborzu. 

w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 

Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO 

WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – 

Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie 

zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu 

Zachodniego. 
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Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawarte jest w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w ofercie 

Wykonawcy z dnia ………. które stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

§ 2 

Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, 

możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie 

należycie wykonać przedmiot umowy na warunkach określonych w umowie.  

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie ………. od daty 

zawarcia niniejszej umowy. 

§ 4 

1. Ogółem wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosić 

będzie ………………… zł brutto (słownie: …………………….. zł.) 

2. Wynagrodzenie wykonawcy stanowi suma cen jednostkowych poszczególnych produktów 

wynikających ze złożonej oferty zawiera również koszty rozładunku we wskazanym miejscu 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu oraz 

montażu, należne podatki, uwzględnia również ewentualne zmiany cen paliwa, cła itp. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie po przedstawieniu 

Zamawiającemu rachunku/faktury wraz z potwierdzeniem należytego wykonania dostawy 

potwierdzonym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.   

4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 

do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wypełnionego rachunku/ faktury. 

5. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy 

6. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej. 
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§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących 

tytułów i w podanych wysokościach: 

1) za odstąpienie przez zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1, 

2) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dostawy - 0,5% wynagrodzenia określonego 

w § 4 ust.1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 

które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust.1. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie zastrzeżonych kar umownych z wynagrodzenia. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać 

wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy oraz kary umownej 

§ 6 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy  

w zakresie zmian producenta/modelu przewidzianego do dostarczenia wyposażenia, pod 

warunkiem spełnienia przez to wyposażenia wymagań ujętych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wraz z jego ewentualnymi zmianami i wyjaśnieniami. 

 

2. O dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1 pisemny wniosek do Zamawiającego składa 

Wykonawca. 

§ 7 

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§ 8 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy, strony podają rozstrzygnięciu 

właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

§ 9 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

……………………………………….    ……………………………………… 

 

 

 

 


