
  

 

  
 

 

Załącznik nr 3 

 
UMOWA NR ………………………. 

zawarta w dniu ……………………………………. w Raciborzu, pomiędzy: 

Powiatem Raciborskim z siedzibą 

w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4, REGON: 276255111, NIP: 6391982788, reprezentowanym przez 
Zarząd Powiatu Raciborskiego w imieniu, którego działają:  

1. Grzegorz Swoboda – Starosta Raciborski 

2. Marek Kurpis – Wicestarosta 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a …………………………………………………………………….., ul…………………………………………….. 

NIP: ………………………………………., REGON: …………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 
łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną, 

§ 1 

Umowę zawarto na podstawie postępowania w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup, dostawa, 
montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia w energię elektryczną 
Starostwa Powiatowego w Raciborzu” przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem zamówień 
publicznych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  

§ 2 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę, o której mowa w § 1, która 
zostanie wykonana zgodnie z: 

1) opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), 
2) ofertą Wykonawcy (stanowiącą integralną część umowy),  
3) zasadami wiedzy technicznej, 
4) przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma miejsce pod zaplecze prac  
i składowisko materiałów. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz szkód związanych z realizacją Umowy, w szczególności 
za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za 
wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie wykonywania przedmiotu Umowy. Wykonawca 
oświadcza, iż posiada ubezpieczenie OC dotyczące działalności prowadzonego przedsiębiorstwa. 



 
 
 

  

 

4. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) Wykonania wszystkich prac koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy określonego w Opisie 

przedmiotu zamówienia. Zakres usług obejmuje również te usługi, które nie są wykazane w § 1, a 
które Wykonawca powinien przewidzieć przyjmując do wykonania przedmiot umowy. 

2) Stosowania w trakcie wykonywania usług wszelkich obowiązujących przepisów z zakresu ochrony 
środowiska naturalnego, gospodarki odpadami i higieny pracy.  

3) Niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie, telefonicznie, ustnie bądź mailowo  
o wszelkich przeszkodach i trudnościach, które mogą wpłynąć na termin wykonania prac lub na jakość 
wykonania tych prac. 

4) Wykonania przedmiotu umowy i usunięcia ewentualnych wad ze starannością wymaganą 
od doświadczonego Wykonawcy zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego typu prac, 
zgodnie z Umową. Przez stwierdzenie „zgodnie z Umową” rozumie się zgodnie z postanowieniami 
umowy, załącznikami, obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami Zamawiającego  
(w zakresie określonym w Umowie). 

5) Współdziałanie na każdym etapie z Zamawiającym i uwzględnianie jego uwag i spostrzeżeń w tym 
również uwzględnianie innych prac i usług realizowanych na obiekcie przez inne podmioty 
i podejmowanie wszelkich czynności i działań w zakresie usuwania kolizji. 

§ 3 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się od dnia podpisania umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się do dnia …..  …  .2022 r. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia  

w przypadku: 
1) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 

winy którejkolwiek ze stron, 
2) zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez właściwe organy decyzji w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 
4. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, 

wymienionych w ust. 3, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy nie później niż w terminie 
dwóch dni roboczych od dnia, w którym wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonanie 
zamówienia celem podjęcia decyzji o kontynuacji realizacji umowy. Zaistnienie okoliczności, o których 
mowa w ust. 3 umowy muszą zostać pisemnie potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o rozpoczęciu prac objętych 
przedmiotem Umowy. 

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych po 
uzyskaniu pisemnego zgłoszenia o zakończeniu prac od Wykonawcy i gotowości do odbioru 
potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub osobę zastępującą. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu odbioru, jeżeli czynniki natury obiektywnej 
spowodowałyby utrudnienie prac komisji odbiorowej. 

7. Data pisemnego zgłoszenia o zakończeniu prac od Wykonawcy i gotowości do odbioru potwierdzonego 
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub osobę zastępującą jest datą zakończenia 
realizacji umowy oraz terminem, w którym strony mogą odstąpić od umowy. W przypadku wykonania 
prac w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 2 umowy kary umowne naliczane będą do daty 
faktycznego wykonania prac.  



 
 
 

  

 

8. Dokonanie odbioru następuje protokołem odbioru.  
9. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości prac składających się 

na przedmiot Umowy. 
10.  Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji przedmiotu Umowy albo po jego zakończeniu odmówić 

przyjęcia fragmentu lub całości prac wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub ofertą. 
Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezależnie od kar umownych.  

11. Wykonawca obowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego 
pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności 
odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów 
w stosunku do wyniku odbioru.  

12. Wykonawca wystawia fakturę po usunięciu wszystkich usterek stwierdzonych w protokole odbioru. 
Zamawiający w protokole odbioru wyznacza termin usunięcia usterek. Potwierdzenie usunięcia 
usterek wymaga formy pisemnej.  

§ 4 

1. Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi : 
Wartość netto : ……………………… 
(słownie : ………………………………………………….) 
Podatek VAT :  …………………………. 
(słownie: …………………………………………………..) 
Wartość brutto: ………………………. 
(słownie: …………………………………………………..) 
2. Cena ofertowa zawiera wszystkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością realizacji przedmiotu 

zamówienia. Zaproponowana cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy. Zawiera 
ono również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu wykonania 
niniejszego zamówienia, prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jak np. wszystkie koszty 
robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających. 

3. Podstawę do wystawienia faktury/rachunku stanowi podpisany przez przedstawicieli Stron 
bezusterkowy protokół odbioru końcowego. 

4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy na który zostanie dokonana płatność posiada konto 
pomocnicze VAT w celu dokonania zapłaty poprzez mechanizm podzielonej płatności oraz konto 
bankowe zostało zgłoszone na Białą Listę podatników. 

5. Wykonawca oświadcza, że sporządzając JPK_V7M lub JPK_V7K przy pozycji dokumentującej niniejszą 
sprzedaż umieści właściwe oznaczenia grup towarów, rodzaju transakcji lub dowodu sprzedaży. 

6. Płatność faktury/rachunku nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

7. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. Fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wystawić na:  

Nabywca:      Odbiorca: 

Powiat Raciborski    Starostwo Powiatowe w Raciborzu  
Plac Stefana Okrzei 4    Plac Stefana Okrzei 4  
47-400 Racibórz    47-400 Racibórz  
NIP: 6391982788 

 



 
 
 

  

 

§ 5 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy są kary umowne. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu usługi w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień 
zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze usługi – w wysokości 1,0 % 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad,       

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy, jeśli Wykonawca nie wykona przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym 
w § 3 ust. 2, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:  
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru prac w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto 
za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 
chyba, że zwłoka wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy  
wynagrodzenia. 

5.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć 
30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy. 

§ 6 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy, określony  

w Załączniku nr 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający  
z okoliczności lub przeznaczenia.  

3. Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi  
i gwarancji względem Wykonawcy może wedle swego wyboru: 
1) zażądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy,  
2) nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy. 

6. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez Komisję odbioru 
czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy). 

7. Zamawiający zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
Umowy z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 

§7 
1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wada przedmiotu umowy zostanie stwierdzona 

przed upływem 24 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu 

umowy.     



 
 
 

  

 

3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego, według instrukcji producenta, wykonywania przeglądów 
okresowych – gwarancyjnych. Informację o zamiarze wykonania przeglądu należy przekazać na co najmniej 
4 dni przed jego terminem. 

4. Po każdym przeglądzie Wykonawca ma obowiązek przekazać protokół przeglądu.  
5. Za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie gwarancji, Wykonawca nie będzie 

pobierał opłat. 

         § 8 
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 4 dni od dnia uzyskania przez niego 

wiedzy o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w następujących przypadkach: 
a. jeżeli Wykonawca przerwał realizację przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po jego stronie i przerwa 

ta trwa dłużej niż 3 dni, 
b. jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy lub wykonuje je nienależycie, w szczególności 

niezgodnie z obowiązującymi wytycznymi wykonania i odbioru prac, pomimo zaleceń i uwag 
Zamawiającego przedstawionych na piśmie. 

2. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 4 dni od dnia pozyskania wiedzy 
o powstaniu okoliczności uzasadniających odstąpienie, w przypadku, gdy zwłoka Zamawiającego 
w przekazaniu terenu prowadzenia prac, przekracza 4 dni. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
4. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki:  
a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,  
b. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 
c. w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku. W przypadku braku zgłoszenia, o którym 
mowa w pkt 2, protokół inwentaryzacji robót w toku Zamawiający sporządza samodzielnie. Protokół 
inwentaryzacji będzie stanowił podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu robót 
budowlanych w toku, z użyciem cen jednostkowych zastosowanych w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy. Zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys robót w toku będzie podstawą do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 

5. W imieniu Wykonawcy i Zamawiającego działają osoby wskazane w § 9 ust. 1 
 

§ 9 
1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w ramach realizacji niniejszej umowy są: 

1)  Ze strony Zamawiającego: …………………………………… 
tel.: …………………………………………… 

2)  Ze strony Wykonawcy: ……………………………… 
tel.: …………………………………. 
6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie 

drugiej Stronie. Zmiana nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. Do momentu powiadomienia 
drugiej strony domniemywa się, że osoba wskazana do tej pory jest nadal upoważniona. 

7. Strony wzajemnie ustalają, iż dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz 
odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są  
w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów 



 
 
 

  

 

roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych 
danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy. 

8. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1 dysponują informacjami dotyczącymi 
przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, 
określonymi w ust. 3-6.  

9. Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej 
umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację  
i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu 
związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez 
Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów  
z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.  

10. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację  
i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy 
posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), 
prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym 
mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących 
narusza przepisy RODO.  

11. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych 
można kontaktować się: 

a. z ramienia Wykonawcy – pod adresem e-mail: ………………………………………….….. lub listownie pod 
adresem: …………………………………………………………………………; 

b. z ramienia Zamawiającego - pod adresem e-mail: iod@powiatraciborski.pl lub listownie pod adresem: 
Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Okrzei 4 47-400 Racibórz z dopiskiem „Inspektor Ochrony 
Danych”. 

12. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej 
umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać 
udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym 
podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową. 

§ 11 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze polubownych 
uzgodnień. 

2. W przypadku braku takich uzgodnień spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 
4. Strony oświadczają, iż wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować 

na adresy ich siedzib podane w komparycji umowy.  

mailto:iod@powiatraciborski.pl


 
 
 

  

 

5. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu. 
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie tematycznym uregulowanym w Umowie. 
7. Wszelkie zmiany umowy, dokonywane będą w formie pisemnych aneksów stanowiących integralną 

część niniejszej umowy.        
8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z po jednym dla każdej ze stron. 
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