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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

 

 

 

 

Umowa nr ……………… 

 

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

Powiatem Raciborskim Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz, NIP 6391982788 –  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu ul. Wileńska 6, 47-400 Racibórz 

reprezentowanym przez: 

……………………………………., dyrektora CKZiU nr 1  Raciborzu zwanego dalej „Zamawiającym” 

a  

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym wariant I bez możliwości 

negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) i wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa następującej 

treści: 

§1 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w dniu …………….. r. 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę doposażenia pracowni 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu zgodnie z ….. częścią 

zamówienia tj. …………………………w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności 

kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” 

współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi 

priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty 
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kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla 

poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego 

Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawarte jest w załączniku nr 1 do SWZ wraz z jego 

ewentualnymi zmianami i wyjaśnieniami oraz w ofercie Wykonawcy z dnia ………. r. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie ze specyfikacją 

warunków zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 

2) zapewnienia kompetentnych pracowników do wykonania przedmiotu umowy, 

3) dostarczenia wyposażenia stanowiącego przedmiot umowy własnym transportem do 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ulicy Wileńskiej 

6, 

4) powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy, 

5) przedłożenia w trakcie dostawy wszelkich dokumentów i informacji pozwalających na 

ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy oraz niezbędnych instrukcji 

obsługi. 

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. Wykonawca zapewnia, iż wyposażenie, które zostanie dostarczone w ramach realizacji 

przedmiotu umowy jest fabrycznie nowe, nieużywane oraz wolne od wad fizycznych  

i prawnych. 
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§ 3 

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

zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia …………………... 

§ 4 

1. Ogółem wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosić będzie 

………………….zł. netto (słownie: …………………….. zł.) 

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

 

2. Wynagrodzenie wykonawcy stanowi suma cen jednostkowych poszczególnych produktów 

wynikających ze złożonej oferty, zawiera również koszty rozładunku oraz montażu 

wskazanego wyposażenia we wskazanym miejscu w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, należne podatki, uwzględnia również ewentualne zmiany 

cen paliwa, cła itp. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie po przedstawieniu 

Zamawiającemu faktury wraz z potwierdzeniem należytego wykonania dostawy 

potwierdzonym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.   

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 

14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony umowy protokołu 

odbioru końcowego. Odmowa podpisania protokołu odbioru końcowego nie upoważnia 

Wykonawcy do wystawienia faktury. 

6. Wystawca faktury oświadcza, że rachunek bankowy, na którym zostanie dokonana płatność 

posiada konto pomocnicze VAT w celu dokonania zapłaty poprzez mechanizm podzielonej 

płatności oraz konto bankowe zostało zgłoszone na Białą listę podatników.  

7. Wystawca faktury oświadcza, że sporządzając JPK_V7M lub JPK_V7K przy pozycji 

dokumentującej sprzedaż umieści właściwe oznaczenia grup towarów/usług, rodzaju transakcji 

lub dowodu sprzedaży.  
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8. Dane do wystawienia faktury VAT: 

        Nabywca:  Powiat Raciborski 

   Plac Stefana Okrzei 4 

   47-400 Racibórz 

              NIP: 6391982788 

       Odbiorca:  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

         ul. Wileńska 6 

                        47-400 Racibórz  

 

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

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

10. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej. 

§ 5 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot dostawy wskazany w § 1 na okres …………. 

miesięcy. 

2. Zgłoszenia usterek dokonywane będą Wykonawcy pocztą elektroniczną. W tym celu 

Wykonawca wskazuje adres e-mail: ……………………………… dostępny w dniach: od poniedziałku 

do piątku w godz. ……………. 

3. Wykonawca zapewnia warunki gwarancji i serwisu określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej 

umowy, stanowiącym jej integralną część. 

4. Zgłoszenia usterek dokonywane będą na formularzu Zgłoszenia Serwisowego zgodnego ze 

wzorem określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Podstawą do uznania przez Zamawiającego, że naprawa została wykonana prawidłowo jest 

podpisanie przyjęcia naprawy na formularzu Zgłoszenia Serwisowego przez osoby 

upoważnione przez Zamawiającego. 
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§ 6 

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 zwłoki w wykonaniu dostawy - 0,5% wynagrodzenia określonego  

w § 4 ust.1, ale nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego. 

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 

§ 7 

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna będzie 

w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 455 oraz 

określonymi w niniejszej umowie. 

2. Poza przypadkami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych zmiana postanowień 

niniejszej umowy będzie mogła nastąpić w następujących przypadkach:  

1) zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany 

obowiązującej stawki podatku VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodowała zmianę 

kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku uiszczanego przez Wykonawcę.  
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3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1), Wykonawca jest uprawniony 

złożyć Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie i 

wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. 

4.  Zmiana, o której mowa w ust. 2 będzie się odbywała w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

5. 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 warunków 

zamówienia wraz z jego ewentualnymi zmianami i wyjaśnieniami. 

6. O dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 5 pisemny wniosek do Zamawiającego składa 

Wykonawca. 

§ 8 

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 9 

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

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

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

każdej ze stron. 

§ 11 

Integralną częścią umowy stanowi: 
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1) Opis przedmiotu zamówienia 

2) Formularz ofertowy 

3) Zestawienie cen 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

……………………………………….    ………………………………………. 
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Załącznik Nr 1 do umowy nr …………… 
z dnia ............... r. 

 
Warunki gwarancji i serwisu 

 
1. Wykonawca gwarantuje bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonego asortymentu wskazanego  

§ 1 Umowy Nr …….. r. przez okres:………..miesięcy 

2. Wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonuje wyłącznie Wykonawca lub zakład (osoba) 

przez niego upoważniony. 

3. Wykonawca zapewni, aby naprawa lub wymiana asortymentu odbywała się zgodnie z metodyką 

i zaleceniami producenta. 

4. Usługi gwarancyjne i serwisowe będą świadczone według następujących zasad: 

a) serwis świadczony będzie w miarę możliwości w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu 

wskazanym przez wykonawcę, koszty dostarczenia przedmiotu gwarancji poniesie 

Wykonawca. 

b) czas reakcji na zgłoszenie (rozumiany, jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze 

zgłaszającym) nie może przekroczyć końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia, 

c) usunięcie usterki (skuteczna naprawa lub wymiana wadliwego asortymentu) ma zostać 

wykonane w terminie do 14 dni.  

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę skutecznej naprawy w terminie wymienionym  

w punkcie 4 ust. c) Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innemu podmiotowi 

a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę. 

6. W okresie objętym gwarancją, w przypadku, kiedy usterka występuje mimo realizacji przez 

Wykonawcę trzech napraw, Wykonawca zapewnia wymianę dostarczonego asortymentu na 

wolne od wad. 

7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem, 

konserwacją lub eksploatacją (m.in. stosowaniem niewłaściwego napięcia zasilania lub 

niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych). 

8. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne hot-line 

w dniach od poniedziałku do-piątku w godz. od …… do …... 
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Załącznik Nr 2 do umowy nr …………..  
z dnia ............... r. 

 
ZGŁOSZENIE SERWISOWE NR 

 

Data zgłoszenia  

Data wystąpienia awarii  

Osoba zgłaszająca  

Użytkownik  

Lokalizacja asortymentu  

Nazwa i typ asortymentu  

Nr ewidencyjny  

Nr seryjny  

Objawy uszkodzenia lub zakres konserwacji  

Podpis osoby zgłaszającej  

 
PRZYJĘCIE DO NAPRAWY 

 

Diagnoza   

Sposób naprawy  

Data i podpis osoby odbierającej zgłoszenie 
(Wykonawca) 

 

 
 

Upoważniony pracownik Zamawiającego 
 
 

Imię i nazwisko ……………………………………. Podpis ………………….. 
 
 
 

Upoważniony pracownik Wykonawcy 
 
 

Imię i nazwisko ……………………………………. Podpis ………………….. 
 
 


