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Wzór umowy dla wszystkich części                                              Załącznik nr 3 do SWZ 

 
UMOWA  

CKZiU.311…..2021  
 

Gminą Miastem Mysłowice  - ul. Powstańców 1 ,41-400 Mysłowice, NIP 222-00-12-288 – 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, ul. Mikołowska 44, 41-400 

Mysłowice, reprezentowanym przez działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Mysłowice 

Dyrektora Ewę Zając, posiadającego NIP: 222-00-12-288 zwanym dalej w tekście niniejszej Umowy 

Zamawiającym”,  

a firmą: ................................................................................................................ 
z siedzibą: ............................................................................................................ 
NIP:……………………… wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ....................... 
Wydział .......................... pod numerem .......................,  
 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
którą reprezentuje/ą:........................................................., 
 
zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup  
i dostawa wyposażenia do pracowni samochodowej i pracowni budowlanej w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach” ramach projektu  pn. „ Rozwój 
szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach”. 
 
przeprowadzonego  w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
2019 ze zm.), dalej: ustawa Pzp, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
.......................... pod numerem .....................,  
 
o następującej treści: 
 

§ 1 

1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest ……………………………………….. 
2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - stanowiącym załącznik 
nr 1 do SWZ i ofertą przetargową Wykonawcy. 

3. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 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. 

 
§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 

wykonanie zamówienia.  
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość dostarczonego 
przedmiotu umowy. 

4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz 
musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty 
dopuszczające do użytku. 

5. Dostarczenia przedmiotu umowy do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Mysłowicach ul. Mikołowska 44a. 

 
§ 3 

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości: 
- netto: …………………………. zł. (słownie: …………………………….), 
- podatek VAT w wysokości 23%, tj. ……………………. zł. (słownie) 
- brutto : ………………………. zł. (słownie: …………………………….), 

 Należność z tytułu realizacji niniejszej umowy zostanie uregulowana ze środków 
budżetu szkoły- rozdz. 80195 

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi 
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni, od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, wg poniższego 
wzoru: 

 Nabywca: Miasto Mysłowice 
ul. Powstańców 1   
41-400 Mysłowice 

NIP: 222 00 12 288  
 

Odbiorca: Centrum Kształcenia Zawodowego  
          i Ustawicznego w Mysłowicach 
ul. Mikołowska 44, 41-400 Mysłowice 

 
 

3. Przekazanie przez Wykonawcę faktury nastąpi najwcześniej w dniu stwierdzenia przez 
Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania dostawy oraz zatwierdzenia 
protokołu odbioru o którym mowa w § 4 ust. 3. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest 
współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 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. 

5. W przypadku zmiany urzędowej stawki VAT strony umowy zobowiązują się do 
podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i wartości brutto 
umowy. 

6. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca 
wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez  
konieczności informowania Wykonawcy. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem w podatku od towarów 
i usług VAT. 

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy ………………………………………………….jest 
właściwy do uregulowania należności wynikającej z niniejszej umowy, służy do 
rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez Wykonawcę działalności 
gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 
37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest 
zgłoszony ………………………………….i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych 
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 
rejestru VAT. 
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§ 4 

Termin wykonania zamówienia:  
1. Rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy. 
2. Termin realizacji przedmiotu umowy: nie później niż …. dni od dnia podpisania umowy. 
3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego 

przedmiotu umowy jest protokół odbioru sporządzony przez Wykonawcę i podpisany 
przez Dyrektora CKZiU w Mysłowicach do której dostarczono przedmiot zamówienia lub 
osobę przez niego upoważnioną. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za niedotrzymanie terminu dostawy w wysokości 
0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od ustalonego w umowie 
terminu realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną za niedotrzymanie podanego w § 7 niniejszej umowy 
czasu wykonania działań serwisowych w okresie gwarancyjnym w wysokości 
50 złotych brutto za każdy dzień zwłoki. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 
20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 
20% wynagrodzenia umownego brutto, poza przypadkiem, który określa ust. 7. 

5. Kary dotyczące ust. 1. będą potrącane automatycznie z płatności wynikającej 
z wystawionej faktury, bez uzyskania zgody Wykonawcy. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia odsetki 
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczone od dnia, w którym zapłata 
miała być dokonana. 

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na 
piśmie w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
Wówczas Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej 
do wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają 
w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania. 

8. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 
§ 6 

W przypadku stwierdzenia niemożliwych do naprawienia wad ukrytych w dostarczonym 
towarze Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na sprzęt o nie gorszych 
parametrach w ciągu 5 dni roboczych (dotyczy to okresu gwarancji). 

 
§ 7 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres co najmniej24 miesięcy. 
2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa 

w § 4 ust. 3. 
3. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w wyrobach będących 

przedmiotem umowy oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest 
odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby: stanowią 
własność osoby trzeciej, albo, jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, mają wadę 
zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają 
właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo jeżeli dostarczono je w stanie 
niezupełnym. 

4. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania 
usterek uszkodzonego sprzętu w terminie do 10 dni roboczych, liczonych od dnia 
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następującego po zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeśli Wykonawca nie naprawi sprzętu 
we wskazanym terminie będzie zobowiązany do nieodpłatnej dostawy sprzętu 
zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych na cały czas naprawy sprzętu 
objętego gwarancją. 

5. Odbiór wadliwego sprzętu nastąpi na koszt Wykonawcy ze szkoły do której został 
dostarczony. 

6. Diagnostyka awarii zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę. 
7. Wykonawca wymieni nieodpłatnie sprzęt na wolny od wad, po trzykrotnych naprawach 

gwarancyjnych tego samego egzemplarza sprzętu. Wymiana nastąpi w terminie 14 dni 
od dnia poinformowania pisemnego/faksem o powyższym Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

8. W okresie objętym gwarancją wszelkie zgłoszenia dotyczące awarii/wad/usterek 
w przedmiocie zamówienia odbywać się będą jednym z poniższych sposobów: 
- telefonicznie, numer ……………………;- wiadomością e-mail, adres: ………………………….. 

 (W przypadku zgłoszenia telefonicznego Wykonawca zobowiązany jest 
do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia elektronicznie na adres sekretariat@ckziu-
myslowice.pl w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. W przypadku braku potwierdzenia 
zgłoszenia Zamawiający wysyła zgłoszenie na wskazany przez Wykonawcę adres e-
mail: ……………………., uznając za skuteczne zgłoszenie awarii/wady/usterki).  

9. Zmiana adresów i numeru telefonu, o którym mowa w ust. 8, następuje poprzez 
pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi istotnej zmiany treści Umowy. 

10. Każda czynność serwisowa musi być udokumentowana przez Wykonawcę i przedłożona 
Zamawiającemu. 

11. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub  autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta. 

 
§ 8 

1. Zamawiający dopuszcza, w przypadku udokumentowanego wycofania z rynku, 
dostarczenie innego, niż wskazany w ofercie, przedmiotu zamówienia, jednak 
posiadającego funkcjonalność nie gorszą niż produkty zaproponowane w ofercie. 
Zmiana ta nie wymaga aneksowania umowy, bezwzględnie jednak musi być pisemnie 
zaakceptowana przez Zamawiającego. 

2. Zmiana ta nie może spowodować zmiany w kwocie wynagrodzenia. 
 

 
§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania w formie pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego o zmianie siedziby, nazwy firmy lub osób reprezentujących Wykonawcę. 
Informacja musi wpłynąć do Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni przed 
ww. zmianami. 

 
§ 10 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy ze strony 
Zamawiającego upoważnione będą następujące osoby: Krystyna Protasewicz i Tomasz 
Wybraniec tel. el.:+48 32 222 26 41 lub 533 341 501 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie 
drugiej Strony i nie stanowi istotnej zmiany treści Umowy. 

 
§ 11 

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną 
na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy muszą 
być zgodne z  treścią art. 455 Prawa zamówień publicznych. 
 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i 
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prawach pokrewnych, przepisy o ochronie danych osobowych oraz przepisy ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm). 

 
§ 13 

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się 
rozwiązywać polubownie, a w razie braku porozumienia będzie je rozstrzygał sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 14 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


