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CKZŁ.271.4.2021  

Załącznik Nr 4  

 

WZÓR UMOWY NR  ………….. 

 

zawarta w Łęczyca w dniu ………………. r. pomiędzy: 

▪ Powiatem Łęczyckim, Pl. Tadeusza 1, 66-100 Łęczyca, NIP: 507-001-12-99, w imieniu którego działa 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca, 

reprezentowane przez Pana Kamila Cieślińskiego – Dyrektora Placówki, zwanym dalej 

„Zamawiającym” 

a  

▪ …………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą 

 

 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Dostawa nowego doposażenia 

pracowni i warsztatów szkolnych CKZ w Łęczycy w ramach projektu pn.: „Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji” Część Nr ………….. . 

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLD.11.03.01-10-0003/20-00 

3. Niniejszą umowę zawarto z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Pzp. 

4. Termin realizacji niniejszej umowy: do dnia …………………………….. r.  

 

§2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

(zawierające obowiązujący podatek VAT) do kwoty: ………………. PLN (słownie: …………..…………). 

2. Podstawą do wystawienia faktury za zrealizowany przedmiot Umowy będzie podpisany protokół odbioru. 

3. Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, wg 

wskazań Zamawiającego, na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru.  

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, braków w dostarczonym wyposażeniu, 

asortymencie Zamawiający odmawia odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zapis §3 ust. 5 ma zastosowanie.  

5. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni 

od dnia złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

7. Dane do faktury: Nabywca: Powiat Łęczycki, Pl. Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, NIP: 507-001-12-

99, Odbiorca: Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 

Łęczyca. 

 

§3 

1. Wykonawca na własny koszt dostarczy nowy, niepowystawowy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 stanowi jego własność, nie 

jest obciążony prawami osób trzecich, nie jest ograniczony prawem do rozporządzania nim oraz że jest wolny 

od wad.  

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, podpisanego przez 

obie strony umowy.  

4. Przed dokonaniem odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu 

Wykonawcy z obsługi dostarczonego sprzętu.  

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru: braków w asortymencie, wad lub niezgodności towaru 

wchodzącego w skład dostawy z załącznikiem nr 1, Wykonawca zobowiązuje się do: uzupełnienia braków, 
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wymiany wadliwego towaru na nowy wolny od wad, w terminie 5 dni roboczych liczonych od daty odbioru oraz 

pokrycia kosztów z tym związanych (transport, itp.). 

6. Dostarczony sprzęt / urządzenia powinny posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące 

użytkowania, konserwacji w języku polskim oraz karty gwarancyjne (o ile są wymagane) oraz karty produktów 

/ certyfikaty/ atesty. 

7. W przypadku stwierdzenia wady, usterki w okresie gwarancji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie 

lub elektronicznie na adres: …………………….. 

8. Czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) 

nie może przekroczyć 8 godzin roboczych od  momentu zgłoszenia wady, usterki.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki w terminie do 14 dni, od powiadomienia dokonanego 

przez Zamawiającego, z wyłączeniem części importowanych.  

10. W razie niedotrzymania (bez uzasadnionej przyczyny) przez Wykonawcę terminu, określonego w punkcie 9, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w §5 ust. 1 pkt. b). 

 

§4 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z 

niniejszej umowy. 

 

§5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) 2 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu 

umowy, 

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego, określonego w §2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek 

stwierdzonych w okresie gwarancji, licząc od upływu dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

c) 10 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Strony przewidują możliwość dochodzenia tej 

kary po odstąpieniu od umowy z tytułu jej nie wykonania przez Wykonawcę w całości lub w części. 

2. Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach 

ogólnych kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury. 

4. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

określonego w §2 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego. 

§6 

1. Okres gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, wynosi minimum ………. miesiące, od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

2. Szczegółowe warunki gwarancji określa „Opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1 do umowy, który 

uwzględnia okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę.  

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony i uruchomiony w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.  

4. Koszt dostarczenia i uruchomienia Przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.  

5. Przeglądy gwarancyjne, w okresie gwarancji, w szczególności na dostarczony wózek widłowy – odbywać się 

będą w siedzibie Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego czy też napraw nie 

objętych gwarancją,  siedziba Serwisu nie może być oddalona o więcej niż 30 km od siedziby 

Zamawiającego – dotyczy wózka widłowego.   

 

§ 7  

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy, w tym zmianę terminu realizacji umowy, w 

następujących przypadkach: 

1.1. w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

1.2. w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany 

wynikły w trakcie realizacji zamówienia, 
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1.3. zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia, 

1.4. zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp. 

1.5. uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.), 

1.6. zmiany stanu prawnego, zmiany stawki podatku VAT, 

1.7. braku możliwości kontynuacji dostawy z winy Zamawiającego,  

1.8. rezygnacji przez Zamawiającego z części dostawy, 

1.9. konieczności zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy nie można 

było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy, 

1.10. możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminów i sposobu płatności za realizację przedmiotu 

zamówienia, 

1.11. gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót, w celu instalacji, montażu przedmiotu umowy,  

1.12. w przypadku wystąpienia awarii, siły wyższej np. klęski żywiołowe, konflikt zbrojny, zdarzenia związane 

z działaniem sił natury, ogłoszenia stanu epidemicznego, pandemii itp. 

1.13. zmiany wymiarów, lokalizacji, kolorystyki, miejsca dostawy, uruchomienia,  

1.14. wycofania podzespołów, modelu sprzętu / urządzenia z produkcji,  

1.15. obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwacje, inne, 

1.16. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zamówienia, o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego 

lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, 

1.17. Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę 

dotychczasowego może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, 

upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile 

nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 

1.18. Z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego możliwe jest wydłużenia terminu 

wykonania zamówienia. 

2. Warunki dokonania zmian: 

2.1. zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie (w 

formie aneksu), pod rygorem nieważności, 

2.2. strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: 

2.1.1. opisze zaistniałe okoliczności, 

2.1.2. uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, 

2.1.3. obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

2.1.4. opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy.  

2.2. wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 

§8 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozpoznawał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

§9 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy - gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 

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

umowy. 

2.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający może 

wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.  

4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§10 

Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki do umowy: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Kalkulacja cenowa 

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 

 

  ________________________                                                                 _____________________ 

      ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy Nr ……………… 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 

 

Załącznik nr 2 do umowy Nr ……………. 

 

Kalkulacja cenowa 

 

 

 

Załącznik nr 3 do umowy Nr ……………. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ADMINISTRACJI DANYCH OSOBOWYCH  

1.1. Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych z  dnia  27  

kwietnia  2016  r.  (rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  UE 2016/679  w  sprawie  ochrony  

osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:  

1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CKZ w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 

99-100 Łęczyca 

1.1.2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem 

e-mail: inspektor1991.leczyca@gmail.com    

1.1.3. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego 

rozporządzenia. Szczegółowe   cele    przetwarzania    danych    zostały    wskazane w następujących 

przepisach:   

a) ustawie z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych;  

b) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny;  

c) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;  

d) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  
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− przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego i wyłonienie 

wykonawcy;  

− zawarcia umowy;   

− rozliczenia finansowo-księgowego.  

1.1.4. Dane  osobowe  mogą   być   udostępniane  innym   podmiotom,   uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18  i  art.  74  Prawa  zamówień  

publicznych , a  ponadto  odbiorcom  danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. 

podmiotom świadczącym usługi  pocztowe,  kurierskie,  usługi  informatyczne,  bankowe,  

ubezpieczeniowe, osobom  i  podmiotom  zainteresowanym  prowadzonym  postępowaniem  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  a także  podmiotom  korzystającym  z  Biuletynu  Informacji Publicznej, 

Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy  zakupowej – 

eKatalogi,  będącej  w  gestii  Urzędu  Zamówień  Publicznych. Dane  osobowe  nie  będą    przekazywane  

do państw  trzecich,  na  podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.  

1.1.5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego  

stycznia  roku  następującego  po  roku,  w  którym  sprawa  została zakończona, a następnie,  zgodnie  z  

przepisami  ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez 

okres 5 lat, zgodnie kategorią B5,  w  przypadku  dokumentacji    postępowania  oraz  10  lat  w  związku 

z  zawartą  umową,  zgodnie  z  kategorią  archiwalną  B10, a  w  przypadku  zmiany kategorii  archiwalnej  

dokumentacji  przez  okres  zgodny  ze  zmienioną  kategorią archiwalną  dokumentacji.  W  przypadku  

zamówień  finansowanych  ze  środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z 

budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów tym zakresie do 25 lat.  

1.1.6. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych,  na  podstawie  przepisów  prawa, posiada Pani/Pan 

prawo do:  

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;  

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;  

c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.  

1.1.7. Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego – Prezesa  Urzędu Ochrony  Danych  

Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie   danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych.  

1.1.8. Gdy  podanie  danych  osobowych  wynika  z  przepisów  prawa,  jest  Pani/Pan zobowiązana(y) do ich 

podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

1.1.9. Dane nie  będą  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany,  w tym również  w formie profilowania. 

1.1.10. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub  pośrednio  pozyskał  w  celu  ubiegania  się  o  

udzielenie  zamówienia publicznego  w  tym  postępowaniu  złożył  stosowne  oświadczenie  zawarte w 

Formularzu ofertowym. 

 

 

 

 

 

__________________________ 

     Podpis Wykonawcy 
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