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Załącznik nr 2 do SWZ – Projekt umowy  

                                                                                                        

Znak sprawy: CKZiU.34.3.03.2022 

 

(projekt umowy) 

 

UMOWA NR  …………      /…… 

 

zawarta w  dniu ....................................…. r. w  Będzinie 

pomiędzy: 

Powiatem Będzińskim, ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin, NIP:  625-24-31-062, REGON: 276254940, 

w imieniu którego działa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie  

ul. 11 Listopada 3, 42-500 Będzin 

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Małgorzatę Dembińską – Dyrektora CKZiU w Będzinie 

 

i         

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. 

(wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... 

– zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr … 

do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą” , reprezentowaną 

przez .......... /reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego 

załącznik nr ….. do umowy ,  

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko 

nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr …. do umowy, NIP ……………, 

REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na 

podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr … do umowy ,  

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej:  

Panią/Panem …, nr PESEL …, zamieszkałą/-ym pod adresem …, NIP ……………, zwaną/-ym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego 

załącznik nr …. do umowy ,  

 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

 

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w 

trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm.) zwana dalej „ustawą Pzp” o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej progów unijnych,  o których mowa w art. 3 ww. ustawy Pzp, na wykonanie dostawy pn. 

Dostawa doposażenia pracowni przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i 
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Ustawicznego w Będzinie w ramach projektu pn.: „ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI KU PRZYSZŁOŚCI etap 

III – wsparcie dla CKZiU w Będzinie” w zakresie CZĘŚCI ……………………………………. - 

……………………………………………………………….. Znak sprawy: ………………………..…………………  

została zawarta niniejsza umowa o następującej treści. 

 

Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI 

KU PRZEYSZŁOŚCI etap III – wsparcie dla CKZiU w Będzinie” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku 

pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ……………………………………………………………... (dalej 

zwane Przedmiotem Umowy lub Towarem) w ilości określonej w Załączniku nr 1 do umowy (Opis 

przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego towaru)  oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………... 

stanowiącą załącznik nr 2 do umowy (Oferta), a Zamawiający zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić 

za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.  

2. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami wskazanymi w Załączniku nr 1 do Umowy 

(Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego towaru). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z Towarem następujących dokumentów: 

a) Instrukcji obsługi dostarczanych urządzeń 

b) Kart/karty gwarancyjnej urządzeń 

c) Informacje dotyczące trybu zgłoszenia reklamacji w okresie gwarancji, w tym dane kontaktowe 

(zawierające adres, numery telefonów i faksów oraz adresy internetowe) 

- o ile dotyczą. 

4. Wykonawca oświadcza, że Towar jest fabrycznie nowy, nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub 

imprezach targowych, spełnia wszystkie parametry techniczne i użytkowe określone przez 

Zamawiającego w SWZ, znajduje się w stanie nieuszkodzonym,  spełnia wymagane polskim prawem 

normy oraz jest wolny od wad prawnych, kompletny i gotowy do używania.  

5. Dostawa obejmuje w szczególności transport oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia Umowy i wykonania 

Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek 

tytułu, w tym bez naruszenia praw własności intelektualnej. 

7. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia zawartego w ust. 

6 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych w 

związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie. 

8. Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób 

trzecich, mogących powstać w przypadku określonym w ust. 7, w tym od obowiązku zapłaty 

odszkodowania z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. 

9. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy wykona własnymi siłami bez udziału podwykonawców*/ z 

udziałem podwykonawców: ……………………………………* (nazwa i adres podwykonawców, o ile są 

znane). 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierza wykonanie 
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określonych czynności związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

 

§ 2 

Termin i miejsce dostawy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wydać Towar, o którym mowa w § 1, nie później niż 60 dni od 

dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ……….….. 

2. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w 

……………………... 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, wynikającą z 

profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi 

zasobami technicznymi, a także osobami niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania 

Umowy. 

 

§ 3 

Odbiór Przedmiotu Umowy 

1. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi po uprzednim mailowym powiadomieniu Zamawiającego o wykonaniu 

przedmiotu zamówienia. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony podpisanym przez obie 

Strony Umowy protokołem odbioru zawierającym informację o ilościowej i jakościowej oraz terminowej 

realizacji zamówienia. 

2. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, o 

którym mowa w ust. 1 oraz w terminie do 3 dni roboczych dokona odbioru i sporządzi protokół odbioru, 

zawierający ocenę zgodności dostawy z warunkami Umowy. 

3. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady Przedmiotu Umowy, w tym także braki ilościowe, 

Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia 

stwierdzonych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych z zastrzeżeniem, iż po upływie tego 

terminu Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy niezależnie od istotności wad z zachowaniem 

prawa do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1, lub zażądać stosownego obniżenia 

wynagrodzenia. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie miesiąca od dnia upływu 

terminu do usunięcia stwierdzonych wad. 

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedstawiony do odbioru Przedmiot Umowy nie 

odpowiada opisowi zawartemu w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający odmawia odbioru 

oraz sporządza protokół o stwierdzonych odstępstwach przyjmując jednocześnie, że Wykonawca 

pozostaje w zwłoce w wykonaniu Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 

dokonania zmian i dostarczenia Przedmiotu Umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Termin na 

dokonanie zmian nie może przekroczyć 3 dni kalendarzowych - w przypadku przekroczenia wskazanego 

terminu Zamawiający może odstąpić od Umowy i naliczyć Wykonawcy karę umowną wskazaną w § 6 ust. 

1 Umowy. 

5. Usunięcie przez Wykonawcę wad i usterek wskazanych w protokole rozbieżności, będzie stanowić 

podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

6. W dniu podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłoszenia reklamacji w okresie gwarancji w tym dane 

kontaktowe (zawierające adres, numery telefonów i faksów oraz adresy internetowe). Wykonawca 
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zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego w przypadku jakichkolwiek zmian danych 

kontaktowych, które nastąpią w okresie gwarancji.  

7. Jeżeli już po sporządzeniu protokołu odbioru ujawnią się wady dostarczonego Przedmiotu Umowy 

Zamawiający może, wedle swego wyboru, zażądać dostarczenia przedmiotu wolnego od wad, 

stosownego obniżenia wynagrodzenia lub odstąpić od umowy niezależnie od istotności stwierdzonej wady 

bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania umowy. Zmawiający powinien 

zawiadomić Wykonawcę o wadach w terminie miesiąca od jej wykrycia. Przepis ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji dotyczącej niniejszego zamówienia do 

dnia …….…r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania 

Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Umowy. Po ……. roku 

Wykonawca zobowiązany jest zniszczyć lub przekazać do archiwum dokumentację i przekazać 

Zamawiającemu kopię protokołu zniszczenia lub przekazania. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia podmiotom kontrolującym do wglądu wszystkie dokumenty 

związane z realizacją  niniejszej Umowy. 

 

§ 4 

Gwarancja (o ile jest udzielona) 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy. Gwarancja obowiązywać 

będzie w okresie wskazanym w ofercie Wykonawcy z dnia ………………..…., stanowiącej załącznik nr 1 

do niniejszej Umowy, tj. przez okres …………. miesięcy - liczony  od daty podpisania protokołu odbioru 

przez obie strony Umowy (okres gwarancji). Zapis niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości w 

rozumieniu przepisu art. 577 kodeksu cywilnego. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z 

rękojmi czy gwarancji jakości. 

3. Wykonawca w ramach udzielonej Gwarancji jakości, o której mowa w ust 1, zobowiązuje się do 

nieodpłatnego usunięcia wad jakościowych przedmiotu umowy lub do nieodpłatnego dostarczenia 

przedmiotu umowy wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.   

4. Gwarancją objęte są wszystkie wady wyłączające lub ograniczające możliwość korzystania z przedmiotu 

zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z dostarczoną dokumentacją, z 

zastrzeżeniem ust. 5 

5. Gwarancją nie są objęte wady wynikające wyłącznie z: 

a) działania osób trzecich, 

b) zdarzeń mających charakter siły wyższej 

6. Naprawa lub wymiana części przedmiotu Umowy, w którego specyfikacji technicznej stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszej Umowy określono jedynie okres gwarancji, powinno nastąpić w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie usterki. 

7. Jeżeli czas naprawy lub dostawy nowego Towaru, o którym mowa w ust. 6 miałby przekroczyć 10 dni 

roboczych Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy Towar zastępczy o parametrach 

technicznych nie niższych niż naprawiany, z którego Zamawiający mógłby korzystać do czasu 

zakończenia naprawy. Towar zastępczy powinien zostać dostarczony w ciągu 5 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. 

8. W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany okres gwarancji przedmiotu podlegającego 

naprawie lub wymianie: 
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a) w przypadku wymiany – rozpoczyna bieg od nowa, 

b) w przypadku naprawy – ulega przedłużeniu o czas naprawy. 

9. Jeżeli w okresie gwarancji Przedmiot Umowy będzie naprawiany więcej niż dwukrotnie, Wykonawca 

zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego, do wymiany 

wadliwego Towaru lub jego uszkodzonego elementu na Towar lub element  wolny od wad. 

10. Wymieniając Towar lub jego element Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczyć Towar 

lub jego element nowy, nieużywany, o parametrach nie gorszych od przedmiotu podlegającego wymianie. 

11. W każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy Towaru lub jego elementu poza 

siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za dostawę Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości  

…………………… zł brutto ( słownie ………………………………….), na które składa się wartość netto w 

kwocie ………………………………….. zł oraz podatek VAT wg. stawki  …..% w kwocie 

………………….....zł. 

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją dostaw 

objętych Umową wynikające wprost, jak również nieujęte a niezbędne do wykonania Umowy, tj. wszelkie 

należne cła, opłaty i podatki, w tym podatek VAT, ubezpieczenie, wszelkie prace przygotowawcze, koszty 

transportu, dostarczenia, napraw, serwisowania, opłaty związane z długością gwarancji (pakiety 

gwarancyjne serwisowe) itd. 

3. Płatność wynagrodzenia, o jakim mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę. 

4. Wymaga się opisu na fakturze: 

Nabywca: Powiat Będziński ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin, NIP:  625-24-31-062 

Odbiorca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, ul. 11 Listopada 3, 42-

500 Będzin 

5. Faktura VAT może zostać wystawiona wyłącznie po dostarczeniu Przedmiotu Umowy i podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

6. W razie wcześniejszego wystawienia faktury VAT termin płatności nie biegnie do momentu spełnienia 

wszystkich warunków określonych w ust. 3. 

7. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu faktury VAT, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę. 

8. Strony ustalają, iż płatność następuje z dniem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie faktury/faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w 

formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług, 

a ich przesył między Zamawiającym a Wykonawcą może odbywać się za pomocą plików w formacie PDF 

(Portable Document Format). 

10. Zamawiający oświadcza, iż adresem e-mail, właściwym do przesyłu faktur oraz potwierdzeń ich 

otrzymania jest: ………………………………  

11. Zamawiający dopuszcza przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie  z ustawą z dnia 

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Konto 

Zamawiającego znajdującego się na Platformie Elektronicznego Fakturowania, umożliwiającego 
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przesłanie ustrukturyzowanych dokumentów: ……………………………, Typ/Numer PEPPOL: 

………………….., adres: …………………………………… 

12. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer 

identyfikacji podatkowej NIP………………………………… i zobowiązuje się do zachowania statusu 

podatnika VAT czynnego przynajmniej do dnia wystawienia ostatniej faktury dla Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich 

zmianach jego statusu VAT w trakcie trwania umowy, tj. rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT 

lub wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu trzech 

dni od zaistnienia tego zdarzenia. 

13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, jest zgłoszony do właściwego organu 

podatkowego i widnieje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku 

od towarów i usług. Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o wszystkich zmianach jego numeru rachunku bankowego w trakcie trwania Umowy, tj. zmiany numeru 

rachunku bankowego lub wykreślenia go z ww. wykazu przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 2 dni 

od zaistnienia tego zdarzenia (jeżeli dotyczy). 

§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania, nienależytego wykonania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także odstąpienia przez Zamawiającego od 

Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary 

umownej 10 %  całkowitego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1. 

2. Za zwłokę w wykonaniu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % 

całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki. 

3. Za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej lub wymiany Przedmiotu Umowy, a także za zwłokę w 

dostawie przedmiotu zastępczego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% 

całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5  ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po jego Stronie, 

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 %  całkowitego 

wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1  Umowy. 

5. O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje Wykonawcę pocztą elektroniczną w formie 

dokumentowej lub faksem i potwierdza pisemnie (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru).  

6. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury 

Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego. W innym wypadku kara umowna 

będzie płatna w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy informacji w tym zakresie za pomocą 

poczty elektronicznej - forma dokumentowa lub faksu. 

7. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar  umownych,  

Zamawiający może  dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

8. Strony zastrzegają, że wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie będą przedmiotem cesji na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego. 

9. Odpowiedzialność Stron z tytułu zapłaty kar umownych ograniczona jest do 20 % maksymalnej wartości 

Umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. 

 

§ 7 

Dane kontaktowe 
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1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji Umowy są: 

a) po stronie Zamawiającego:   ……………………………………………………..…. 

b) po stronie Wykonawcy: ……............................................................................... 

2. Osoby wymienione w ust. 1  są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych 

informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z Umowy, koniecznych do 

prawidłowego wykonywania Przedmiotu Umowy oraz za odbiór Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca ustanawia następujące osoby odpowiedzialne za zapewnienie realizacji czynności w ramach 

gwarancji: 

1)……………………………………………………………………………………………………... 

2)……………………………………………………………………………………………………... 

 

§ 8 

Zmiana Umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp dopuszcza się zmiany postanowień Umowy 

w stosunku do treści oferty w zakresie: 

1) zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej 

terminową realizację Umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza 

kontrolą Strony Umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się 

nadzwyczajnym charakterem, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki z 

wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy oraz akty władzy i administracji publicznej, 

2) wartości Umowy brutto, o której mowa § 5 ust. 1 – w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia 

stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wprowadzonych na podstawie 

odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy 

może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych 

stawek podatku VAT lub akcyzowego ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne 

wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające ten podatek – jeżeli taka zmiana będzie miała wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

3) zmiany obowiązujących przepisów, w dacie zawarcia Umowy, których regulacje wpływają na prawa 

i obowiązki stron, jeżeli będzie konieczne dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu 

prawnego, 

4) wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji komponentów lub produktów objętych 

umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym spełniającym 

minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego lub o wyższych parametrach jakościowych, 

przy zachowaniu ceny. 

2. Zmiana osób i danych, o których mowa w § 7 Umowy następuje przez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

 

§ 9 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Poza okolicznościami wymienionymi w art. 456 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiającemu  przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy gdy: 

1) Wykonawca w terminie określonym w § 4 ust. 9 Umowy nie dokonał wymiany Przedmiotu Umowy lub 

jego elementu na nowy wolny od wad lub nie usunął wady Przedmiotu Umowy, po bezskutecznym 

wezwaniu przez Zamawiającego do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego 

terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. 
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2) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy, 

3) Wykonawca jest w zwłoce z realizacją Przedmiotu Umowy przez okres co najmniej 3 dni 

kalendarzowe, licząc od daty upływu terminu o którym mowa w § 2 ust. 1 , 

4) Wykonawca wykonuje Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, w sposób istotny narusza 

postanowienia Umowy, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości Przedmiotu Umowy, 

dostarcza Przedmiot Umowy niezgodny z zamówieniem, pomimo wezwania przez Zamawiającego 

do zmiany sposobu wykonania Umowy i zaprzestania naruszeń. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności objętych działaniem siły 

wyższej, o której mowa w § 8 ust 1 pkt. 1) Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Umowy przez 

którąkolwiek  ze Stron, w takim przypadku odstąpienie od Umowy nie powoduje obowiązku zapłaty i 

naliczenia kar umownych przez którąkolwiek ze Stron. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.  

4. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała 

odstąpienie. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej  pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. O odstąpieniu od Umowy Zamawiający informuje Wykonawcę pisemnie (listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).  

6. Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego przewidzianych w ust. 1 i 2 

Stronom przysługuje także prawo odstąpienia od Umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 10 

Podwykonawcy 

Jeżeli przy realizacji niniejszej umowy Wykonawca część umowy powierzy do realizacji podwykonawcy, to na 

podstawie art. 474 Kodeksu cywilnego Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działanie 

lub zaniechanie tych osób, z których pomocą zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy wykonuje, jak 

również za działanie lub zaniechanie tych osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.1 

 

 

§ 11 

RODO 

Zamawiający w zakresie ochrony i swobodnego przepływu danych osobowych osób fizycznych będzie 

realizował obowiązki wynikające z 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) . 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji Umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo 

sądowi powszechnemu właściwemu dla Zamawiającego. 

                                                           
1 Dotyczy przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zasobach innych podmiotów  lub część umowy powierzy do realizacji podwykonawcy. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) 

3. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień, dokonywanych czynności prawnych 

przez strony, związanych z realizacją niniejszej Umowy, Strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem 

ich nieważności z zastrzeżeniem postanowień dopuszczających użycie formy dokumentowej.  

4. Strony zobowiązują się składać oświadczenia, wezwania oraz zawiadomienia, w których dopuszczono 

użycie formy dokumentowej na adresy e-mail podane w § 7 Umowy chyba, że dla danej czynności 

przewidziano w postanowieniach Umowy inny adres email. 

5. Umowę  sporządzono w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  dla  Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy.  

6. Załącznikami do Umowy są:  

1) Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego towaru, 

2) Oferta Wykonawcy  

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

 

 

 

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

 Zamawiający:                                                                   Wykonawca:  

 

 

 


