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Załącznik Nr 4  

 

WZÓR  - UMOWA NR  ………….. 

 

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

▪ Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, NIP 834-188-25-19, w imieniu którego działa 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki 

w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, reprezentowany przez ……………………. – 

Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Placówki, zwany dalej „Zamawiającym”, 

a  

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

 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Doposażenie pracowni i warsztatów 

szkolnych dla ZSP 2” w ramach projektu pn.: „Staż przepustką do zatrudnienia”. 

2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Staż przepustką do zatrudnienia” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Oś Priorytetowa XI Edukacja, 

Kwalifikacje, Umiejętności.  

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

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. 

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

 

§2 

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

(zawierające obowiązujący podatek VAT) w wysokości do: ………………. 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. Faktura zostanie zrealizowana po podpisaniu przez Zamawiającego 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 Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, NIP 834-188-25-19, 

ODBIORCA: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki 

w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz. 

8. Rachunek Wykonawcy winien być wpisany na Białą Listę Podatników VAT pod rygorem podjęcia czynności 

wynikających z przepisów prawa. 

§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. 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, 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.). 
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5. Dostarczony sprzęt /wyposażenie/ 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. 

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

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

7. 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 – dotyczy urządzeń.  

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

przez Zamawiającego, z wyłączeniem części importowanych.  

9. W razie niedotrzymania (bez uzasadnionej przyczyny) przez Wykonawcę terminu, określonego w punkcie 8, 

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, został określony w opisie przedmiotu zamówienia i wynosi 

minimum 12 miesięcy, od dnia podpisania protokołu odbioru, z zastrzeżeniami Zamawiającego.  

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w jego siedzibie.  

3. Koszt dostarczenia i ewentualnego uruchomienia Przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.  

4. Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi 12 miesięcy, od dnia podpisania protokołu odbioru. 

 

§ 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, 

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 
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zamówienia, 

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

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

1.12. zmiany wymiarów, kolorystyki, miejsca dostawy,  

1.13. wycofania materiałów, sprzętu z produkcji,  

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

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

lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, 

1.16. 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. 

1.17. 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. 

 

§10 

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

 

Załączniki do umowy: 

1. Opis przedmiotu umowy 

2. Kalkulacja cenowa 

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 

  ________________________                                                                 _____________________ 

      ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy Nr ……………. 

Opis przedmiotu umowy 

 

Załącznik nr 2 do umowy Nr ……………. 

Kalkulacja cenowa 

 

Załącznik nr 2 do umowy Nr ……………. 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej 

„RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ w Łowiczu, tel./fax: (46) 

837-37-05, e-mail:  blich@zsp2lowicz.pl 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu którą jest Pan / Pani Patrycja Graczyk-

Zielińska, z inspektorem można się skontaktować e-mail:  patrycja.g@cuwpowiatlowicki.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z Ustawą 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz statutu, a także na podstawie ustaw kompetencyjnych oraz 

obowiązków i zadań zleconych, na podstawie zawartych umów lub udzielonej zgody.  

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi serwisu internetowego przysługują następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo do przenoszenia danych, 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

g) prawo do cofnięcia udzielonej zgody; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć:  

a) upoważnieni pracownicy ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu,  

b) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług 

świadczonych dla ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu,  

c) podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa. Od odbiorców danych 

wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia 

danej usługi.  

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osoba której dane 

dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

7. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

8. Ze względów technicznych, na podstawie stosownych umów, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 

zajmującym się obsługą informatyczną Administratora. 

9. Dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne 

lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

Oświadczam, że zapoznałam się z klauzulą informacyjną w związku z realizacją zadania pn.: .: „Doposażenie pracowni i 

warsztatów szkolnych dla ZSP 2” w ramach projektu pn.: „Staż przepustką do zatrudnienia”. 

 

__________________________ 

     Podpis Wykonawcy 
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