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Załącznik nr 5 do SWZ 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO1 

 
UMOWA Nr 2/…../2022 

zawarta w dniu ……………. 2022 roku, w Luzinie 

POMIĘDZY: 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. Gerarda Labudy 

Z SIEDZIBĄ:    84-242 Luzino, ul. Mickiewicza 22 

NIP:     588-243-14-88 

REPREZENTOWANĄ PRZEZ: 

Dyrektora     Kazimierza Bistroń 

zwaną w umowie:    ZAMAWIAJĄCYM 

a 

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

Z SIEDZIBĄ:    ………………………………… 

ZAREJESTROWANĄ* W  ……………………………….. 

POD NUMEREM KRS*                         ………………….,  

DZIAŁAJĄCĄ* na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej*  

NIP: ………………………………… PESEL ……………………………. (tylko dla 

działalności gospodarczej osób fizycznych 

*niepotrzebne skreślić 

REPREZENTOWANĄ PRZEZ: 

1.  ……………………………………………………………………… 

zwanym w umowie:   WYKONAWCĄ 

o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze 
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się 
wykonać zadanie pn. Zakup, wraz z dostawą wyposażenia w ramach programu 
„Laboratoria przyszłości” (odpowiednio do wybranej części zamówienia): 

Część nr 1 zamówienia – Sprzęt 3D z akcesoriami. 
Zakres dostawy, w przedmiotowej części zamówienia:  

a) filament 

 

1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostosowania treści umowy do treści wybranej oferty 
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b) drukarka 3D 
c) filament (PLA biodegradowalny) w rolkach 

d) stolik na drukarkę 3D z akcesoriami 

e) długopis 3D (zasilane na baterie) 

f) pen 3D z akcesoriami 
 

Część nr 2 zamówienia – Sprzęt do rejestrowania oraz obróbki obrazu i dźwięku 
Zakres dostawy, w przedmiotowej części zamówienia: 

1) Mikrofon dynamiczny z akcesoriami 
2) Konsola/mikser dźwięku z akcesoriami 
3) Nagłośnienie 

 
2. Szczegółowy zakres i ilości wyposażenia, wchodzącego w skład przedmiotu umowy oraz 

wymagania jakościowe odnoszące się do, co najmniej głównych jego elementów 
określone zostały, odpowiednio do części zamówienia, w Zestawieniu parametrów 
technicznych – wymagania jakościowe zaoferowanych przez Wykonawcę, oraz 
Formularzu Cenowym wraz ze zmianami i wyjaśnieniami dokonanymi na etapie 
prowadzonego postępowania (jeśli takie były wydane przez Zamawiającego).  

3. Przedmiot umowy obejmuje, w szczególności:  

1) dostawę sprzętu oraz urządzeń, miejscem dostawy jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
prof. Gerarda Labudy w Luzinie, ul. Mickiewicza 22. Dostawa nastąpi w godzinach 
8.00-14.00 w dni robocze. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie 
dostawy z dwudniowym wyprzedzeniem. 

2) wniesienie, ustawienie, zainstalowanie i uruchomienie (jeżeli dotyczy), 

3) dostarczenie instrukcji obsługi sprzętu oraz urządzeń, w języku polskim, 
4) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu i urządzeń (jeżeli dotyczy). 

4. Dostarczone wyposażenie musi być pierwszego gatunku, fabrycznie nowe, wolne od 
obciążeń prawami osób trzecich oraz wad, a oprogramowanie oryginalne (jeżeli dotyczy). 
W chwili wydania sprzęt powinien znajdować się w opakowaniu producenta, a jego 
opakowanie powinno być nienaruszone, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez 
producenta oraz znaki identyfikujące sprzęt, a w szczególności znak towarowy sprzętu 
lub markę producenta. 

5. Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego wyposażenia nie może stanowić 
naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. 

6. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko 
oraz dokona jego rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego do pomieszczeń 
wskazanych przez Zamawiającego oraz dokona montażu, konfiguracji i szkolenia (jeżeli 

dotyczy). Opakowanie wyposażenia musi gwarantować jego bezpieczny transport i 
składowanie oraz zabezpieczać przed uszkodzeniem. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe w 
trakcie transportu, rozładunku i wniesienia wyposażenia rozmieszczenia i instalacji 
przedmiotu umowy. 

8. Przedmiot umowy posiada odpowiednio: aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty 
zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa, licencje na oprogramowanie, spełnia wymogi i 
jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami – 
jeżeli dotyczy. 
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9. Wykonawca oświadcza, iż posiada zdolności techniczne i zawodowe, znajduje się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie przedmiotu 
niniejszej umowy bez zastrzeżeń. 

10. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy należy do zawodowego 
charakteru prowadzonej przez niego działalności. 

11. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współpracować przy wykonaniu umowy, w 
celu należytej realizacji zamówienia. 

12. Zamówienie jest finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości, które jest udzielane na 
podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), zwanej dalej 
„ustawą”, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie UCHWAŁY 
NR 129 RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na 
realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na 
rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Strony ustalają, że przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminie od daty 
zawarcia umowy do 28.11.2022 r. 

2. Potwierdzeniem realizacji i jej terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
będzie data protokołu końcowego odbioru dostawy; - protokół, będzie podpisany przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy, określone zostało 
na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę ogółem: 

brutto: ………. zł 

(słownie: ……………) 

W tym odpowiednio za2: 

Część nr 1 - ……………………….. 

brutto: ………. zł 

(słownie: ……………) 

Część nr 2 …………………………. 

brutto: ………. zł 

(słownie: ……………) 

 

 

2. Ceny jednostkowe określone w Formularzu Cenowym są stałe i nie podlegają korektom w 
trakcie realizacji umowy. 

 
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany do wybranej oferty 
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3. Określone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy, z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu 
umowy, warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do 
przedmiotu umowy, zyskiem Wykonawcy, wszystkimi wymaganymi przepisami i 
podatkami i opłatami, w tym podatek VAT, oraz w szczególności związane z: dostawą, 
załadunkiem, rozładunkiem, opakowaniem, ubezpieczeniem i transportem do miejsca 
wskazanego przez zamawiającego, koszty te winny być ujęte w cenach jednostkowych 
wyrobów. 

4. Określone w ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy, w tym również koszty prac pomocniczych niezbędnych do 
wykonania zakresu wynikającego z umowy. 

5. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań 
mogących narazić Zamawiającego na zobowiązania materialne i finansowe. Dotyczy to w 
szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji umowy. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych; - 
rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 
polskich (PLN). 

§ 4 

WARUNKI ZAPŁATY WYNAGRODZENIA 

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury 
VAT, wystawionej przez Wykonawcę, po kompletnym zakończeniu dostawy i po 
podpisaniu protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego 
paragrafu; - dotyczy odpowiednio każdej części zamówienia oddzielnie (jeżeli dotyczy). 

2. Podstawą wystawienia faktury VAT, będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Do protokołu Wykonawca winien dołączyć: licencję na oprogramowanie wystawione na 
rzecz Zamawiającego, aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, certyfikaty 
bezpieczeństwa lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa polskimi i europejskimi 
normami (jeżeli dotyczy).  

3. W sytuacji, gdy podczas czynności odbioru Zamawiający stwierdzi występowanie wad 
jakościowych lub ilościowych, może odmówić odebrania przedmiotu umowy i podpisania 
protokołu odbioru końcowego przedmiotowej dostawy. 

4. Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury za zrealizowany przedmiot 
umowy dopiero po usunięciu wad (jeżeli dotyczy) i podpisaniu przez osoby, o których 
mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, protokołu odbioru końcowego kompletnej dostawy 
wraz z montażem dostarczonego wyposażenia i z wszystkimi wymaganymi dokumentami 
(jeżeli dotyczy). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany lub zwrotu: wyposażenia wadliwego, o 
nieodpowiedniej jakości, tj. nieodpowiadającej opisowi zawartemu w zestawieniu 
parametrów technicznych – wymagania jakościowe zaoferowanych przez Wykonawcę, 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, wad ilościowych i jakościowych, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia, jednak nie później niż w 
terminie 2 dni, na podstawie sporządzonego i podpisanego, przez wyznaczone osoby, 
protokołu o stwierdzonych wadach w 2 egz., po 1 egz. dla każdej ze Stron. 

7. Faktura VAT, za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona będzie na Zamawiającego. 
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8. Zapłata następować będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 108a i następnych ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). 

9. Faktura VAT, wystawiona po zakończeniu prac, płatna będzie przelewem w terminie do 
30 dni, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z podpisanym przez 
strony, protokołem odbioru robót i dokumentami, o których mowa w ust. 2  niniejszego 
paragrafu, z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, 
wskazany na fakturze VAT.  

10. W przypadku braku dowodów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający wstrzyma płatność faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w 
zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem Zamawiającemu odsetek od nieterminowych 
płatności.  

11. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku 
do podwykonawców i dalszych podwykonawców obciążają Wykonawcę.  

12. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy, zapłata za fakturę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie 
pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w               
§ 14 umowy. 

13. W przypadku błędnie wystawionej przez Wykonawcę faktury lub braku wymaganych do 
niej dokumentów, o których mowa w ust. 2 oraz 3 niniejszego paragrafu, termin płatności 
liczony jest od daty wpływu do Zamawiającego faktury korygującej lub dostarczenia 
faktury z kompletną dokumentacją. 

14. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

15. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

16. Zamawiający rozpatrzy wniosek o zgodę na przelew wierzytelności, który będzie dotyczył 
tylko i wyłącznie wierzytelności wymagalnych, bezspornych, wolnych od obciążeń i wad 
prawnych, po uwzględnieniu ewentualnych kar umownych, roszczeń podwykonawców i 
innych zdarzeń mających wpływ na wysokość przelewanej kwoty. 

17. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 

1) papierowej, lub 

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z 
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym. (Dz.U.  z 2020r. poz.1666 z późn. zm.). 

18. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) 
winna składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i 
usług oraz min. danych zawierających: 

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności, 
2) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 

19. Strony zgodnie ustalają, że płatności wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu 
umowy udokumentowanego fakturą będą realizowane w ramach mechanizmu podzielonej 
płatności. W ramach mechanizmu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura 
powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. 
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20. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca, przed złożeniem 
faktury, ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w formie oświadczenia. 
Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania umowy. 

21. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązuje się, w trakcie trwania umowy, do 
niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej jego statusu 
jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz 
obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany 
statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego. 

22. Wykonawca oświadcza, że jego rachunek bankowy, jest rachunkiem umożliwiającym 
realizację płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności i jest zawarty w wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci 
elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz zobowiązuje się w 
trakcie trwania umowy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej 
zmianie dotyczącej statusu rachunku bankowego, jako zawartego w wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 
odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez 
organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku bankowego jako zawartego w 
wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 

23. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w 
ust. 9  opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe 
wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z 
zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek 
objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 
jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania 
nieterminowej płatności. 

§ 5 

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wyposażenie stanowiące przedmiot 
umowy, odpowiednio dla części nr …………………………………, na okres min. 12 
miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru 
końcowego. W przypadku, gdy producent na dany wyrób udziela dłuższej gwarancji, niż 
12 miesięcy, to przyjmuje się korzystniejszy termin gwarancji, wskazany przez 
producenta danego wyrobu. 

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni naprawę lub wymianę 
reklamowanego wyposażenia w miejscu dostarczonego wyposażenia, w terminie 2 dni 
roboczych, licząc od dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia.  

3. Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie naprawy poza miejscem dostawy 
Wyposażenia, przy czym pod rygorem nieważności zgoda musi zostać wyrażona w 
formie pisemnej. Koszty transportu lub inne związane z przewiezieniem reklamowanego 
Wyposażenia ponosi Wykonawca. 

4. Zgłoszenie może nastąpić w formie rozmowy telefonicznej lub za pomocą poczty e-mail 
Wykonawcy. Wykonawca każdorazowo, niezależnie od formy zgłoszenia, o której mowa 
w zdaniu powyżej zobowiązany jest potwierdzić pisemnie odbiór zgłoszenia przy 
pomocy poczty e-mail. Brak potwierdzenia odbioru zgłoszenia nie wpływa na bieg 
terminu, o którym mowa w ust. 2. 
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5. Wykonawca każdorazowo dostarczy wyposażenie zastępcze w przypadku, gdy okres 
naprawy lub niesprawności zgłoszonego wyposażenia przekroczy wymagany termin 
usunięcia awarii lub usterki. 

6. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym wystąpi konieczność kolejnej naprawy tego 
samego wyposażenia lub jego elementu (tj. w tym samym wyposażeniu lub jego 
elemencie ujawniona zostanie drugi raz jakakolwiek wada), Wykonawca zobowiązany 
jest do wymiany tego wyposażenia lub elementu na nowy, całkowicie sprawny i o 
parametrach spełniających minimalne wymagania, zapewniając pełną kompatybilność i 
sprawność działania wyposażenia, w terminie 2 dni roboczych. 

7. W przypadku, gdy do wyposażenia lub innej części przedmiotu umowy zostanie 
dołączona określona karta gwarancyjna lub inny dokument, który przewiduje odmienne 
niż określone niniejszą umową warunki gwarancji, stosuje się warunki korzystniejsze dla 
Zamawiającego. W przypadku wątpliwości, które warunki są korzystniejsze, wybór 
należy do Zamawiającego. 

8. Dokument umowy stanowi dokument gwarancyjny dla gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę (oświadczenie gwarancyjne). 

9. W sprawach napraw wyposażenia lub realizacji zobowiązań gwarancyjnych 
przedstawiciel Zamawiającego kontaktować się będzie z punktem serwisowym 
Wykonawcy, a zgłoszenia przekazane na numery telefoniczne lub adresy e-mail 
Wykonawcy będą skuteczne. 

10. Stosowanie praw wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza stosowania 
uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady. Wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad w ramach rękojmi w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. Strony wyłączają zastosowanie art. 563 K.C. 

§ 6 

PERSONEL WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Z ramienia Wykonawcy do kontaktów wyznaczony/na jest: 

1) …………… - …………………………………….. mail:……………………… 

2. Z ramienia Zamawiającego do kontaktów wyznaczony/na jest: 

1) …………………………… – …………………………………… 

3. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie wymaga formy aneksu do umowy i może 
być dokonana w każdym czasie, na podstawie pisemnego zgłoszenia każdej ze stron. 

§ 7 

KARY UMOWNE, W TYM ŁĄCZNA MAKSYMALNA WARTOŚĆ KAR 
UMOWNYCH 

1. Wykonawca ponosi, wobec Zamawiającego, odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Ustaloną przez strony formą 
odszkodowania będą kary umowne. 

2. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, będą naliczane w 
następujących wypadkach oraz wysokościach: 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2, odpowiednio do 
wybranej części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia 
określonego w § 2 ust. 1, do dnia jego faktycznego zrealizowania potwierdzonego 
podpisanym protokołem końcowego odbioru prac, 
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2) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych podczas odbioru, w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2, odpowiednio do 
wybranej części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, począwszy od 
pierwszego dnia po upływie, wyznaczonego przez Zamawiającego, terminu 
usunięcia usterek, do dnia ich usunięcia włącznie, 

3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, bądź rękojmi, w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2, 
odpowiednio do wybranej części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
począwszy od pierwszego dnia po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego 
terminu usunięcia usterek do dnia ich usunięcia włącznie, 

4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy w całości, przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, albo 
przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi 
Zamawiający, w wysokości 10 % ogólnego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 2 umowy,  

5) w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, przez Zamawiającego z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, albo przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, w wysokości 10 
% wynagrodzenia brutto Wykonawcy przysługującego mu za część prac, od 
której odstąpiono, 

6) w przypadku innego rodzaju naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy w 
wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2, 
odpowiednio do wybranej części zamówienia, za każdy przypadek naruszenia.  

3. Łączna wartość kar umownych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
nałożonych na Wykonawcę, nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 3 ust. 2, odpowiednio do wybranej części zamówienia. 

4. Kary umowne z tytułu niewykonania umowy w terminie oraz kary umowne związane z 
odstąpieniem od umowy spowodowanej niewykonaniem umowy w terminie Wykonawcy 
nie podlegają kumulacji. 

5. Dochodzenie kar umownych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy dzień zwłoki, staje się 
wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki, w tym dniu, 

2) za każdy następny dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, 
licząc od dnia doręczenia żądania zapłaty kary umownej (w formie noty księgowej). 

7. W każdym przypadku zastrzeżenia w umowie kary umownej, Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej 
kary, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli kara ta nie pokryje w całości 
poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu. 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności określonej w umowie tylko wtedy, jeżeli 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków Wykonawcy jest spowodowane 
wyłączną winą Zamawiającego lub działaniem siły wyższej.  

9. Wyłączna wina Zamawiającego nie występuje w sytuacji, gdy Zamawiający nie mógł się 
wywiązać z obowiązków wynikających z umowy, z uwzględnieniem niżej wymienionych 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 
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1) nierozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w terminie, 

2) niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie, 

3) realizowania przedmiotu umowy niezgodnie z umową lub przepisami prawa, 

4) zaprzestania realizacji przedmiotu umowy. 

10. Ustanie obowiązywania umowy, niezależnie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego prawa 
dochodzenia kar umownych i odszkodowań w umowie przewidzianych. 

11. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania dostawy, 
stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań 
umownych. 

12. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty stanowiącej wymagalne, 
pozostające w dyspozycji Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

13. Zapisy niniejszego paragrafu obowiązują strony także po ustaniu lub rozwiązaniu umowy. 

§ 8 

ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z 
okoliczności, o których mowa w art. 456-461 ustawy Pzp. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 

2. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od 
umowy, lub jej części w razie: 

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu; Zamawiający może w tym przypadku odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny                                         
z postanowieniami umowy, dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub wskazaniami 
Zamawiającego, 

c) likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

d) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację 
przedmiotu umowy lub zaspokojenie roszczeń Zamawiającego, 

e) nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę w pełnym zakresie objętym 
umową, w terminie wyznaczonym w umowie, bez uzasadnionych przyczyn 
lub ich niekontynuowania, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie, 

f) w przypadku trwającej, co najmniej 7 dni zwłoki Wykonawcy w realizacji 
przedmiotu umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do 
wykonania umowy, w dodatkowym, co najmniej 7-dniowym terminie.  
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2) Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od 
umowy, lub jej części w razie: 

a) niewywiązania się Zamawiającego z obowiązku zapłaty faktur, za okres 
powyżej 2 miesięcy; po okresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, 
Wykonawca, przed odstąpieniem, zobowiązany będzie do wezwania 
Zamawiającego do zapłaty, wyznaczając konkretny termin, 

b) zawiadomienia Wykonawcy, że Zamawiający - wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności - nie będzie mógł spełnić swoich 
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, Wykonawcę i 
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe w terminie do 7 dni od 
daty odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia Wykonawca, przy udziale 
Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli dotyczy), sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw, wg stanu na dzień odstąpienia lub 
wypowiedzenia, 

4. Poza okolicznościami określonymi w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający lub 
Wykonawca może odstąpić od realizacji umowy, wypowiedzieć ją lub rozwiązać, jeżeli 
druga strona narusza postanowienia umowy, powodując utratę istotnych korzyści 
wynikających dla niej z umowy. 

5. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

6. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, wymaga uprzedniego wezwania 
strony naruszającej do usunięcia uchybień i wyznaczenia na to, co najmniej 7-dniowego 
terminu. 

7. Odstąpienie oraz wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

§ 9 

SIŁA WYŻSZA 

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych, spowodowane zaistnieniem siły wyższej.  

2. Przez siłę wyższą strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, o nadzwyczajnym charakterze, 
niezależne od stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia, którego skutkom 
nie dało się zapobiec lub byłoby to nadmiernie utrudnione np.: epidemie, klęski 
żywiołowe, wojny, strajki generalne, zamieszki, zamknięcie granic uniemożliwiające 
wykonanie umowy w całości lub w części. 

3. Powołanie się przez stronę na skutek siły wyższej, terminy określone w niniejszej umowie 
zostaną przedłużone o czas jej trwania, pod warunkiem dostarczenia w terminie 3 dni od 
dnia zaistnienia siły wyższej, przez stronę dotkniętą wystąpienie siły wyższej, dokumentu 
potwierdzającego zaistnienie siły wyższej wystawionego przez właściwy organ 
administracji publicznej oraz wskazania wpływu zdarzenia na wykonanie umowy. 

4. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 
zobowiązana jest poinformować drugą stronę na piśmie, w ciągu 2 dni od jej wystąpienia 
lub ustania. 

5. Zaistnienie siły wyższej powinno być przez stronę udokumentowane. 
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§ 10 

ZMIANA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

2. Zamawiający, w szczególności w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dopuszcza 
możliwość wprowadzenia zmiany treści umowy, w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w zakresie:   

1) zmiany terminu końcowego w przypadku: 

a) przejściowego braku na rynku wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu 
umowy, udokumentowanego przez Wykonawcę, 

b) wystąpienia siły wyższej,  

c) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego 
poprzez środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne 
podmioty przed zawarciem umowy, gdy termin dostawy określony został datą, 

- pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu. 

2) Typu urządzeń stanowiących przedmiot umowy, w przypadku: 

a) wprowadzenia na rynek zmodyfikowanego lub udoskonalonego urządzenia o 
parametrach równych lub wyższych określonych w umowie – przy zachowaniu 
zaoferowanych cen,  

b) wycofania z produkcji lub dystrybucji oferowanego sprzętu i zaproponowanie 
innego – przy zachowaniu parametrów technicznych i funkcjonalnych nie 
gorszych niż urządzeń przyjętych do oferty, przy zachowaniu zaoferowanych cen, 
terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SWZ; 
Wykonawca zapewni Zamawiającemu pisemnie, iż zaoferowany sprzęt został 
wycofany z produkcji lub dystrybucji. 

c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających 
uzyskanie lepszej jakości dostaw, 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) wysokości podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,   

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę; - w przypadku, o którym mowa w lit. b, c i d, Wykonawca, w 
terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, 
zobowiązany jest przedstawić, w formie pisemnej, wniosek uzasadniający 
zwiększenie wynagrodzenia, 



Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone wg SWZ nr 2.2022 Strona 12 
 

4) zmiany danych Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy (bez zmiany samego 
Wykonawcy),  

5) wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 
których nie można było usunąć w inny sposób, a zmiana taka będzie umożliwiać 
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji, 

3. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe 
terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy równy będzie uzasadnionemu okresowi przerwy lub postoju. 

4. W przypadku zmian w umowie, niedoprecyzowanych w niniejszym paragrafie, mają 
zastosowanie odpowiednie postanowienia art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp. 

§ 11 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający oświadcza co następuje: 

1) Zamawiający, tj. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Prof. Gerarda Labudy, jest 
administratorem danych osobowych w rozumieniu 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 
95/46WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) (Dz. Urz. UE L z 2016r. 
Nr 119 str. 1, z 2018r. Nr 127 poz. 2, z 2021r. Nr 74 poz. 35), zwanego dalej 
„RODO”, w zakresie w jakim pozyskał dane osobowe w związku z zawarciem i 
realizacją niniejszej umowy, 

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Prof. Gerarda Labudy, adres e-mail: 
inspektor.abi@gmail.com, 

3) dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, 
będą przetwarzane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 4, wyłącznie w 
celu wykonania tej umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) 
wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających 
z przepisów prawa, 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, 
z zastrzeżeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie przetwarzania 
danych w celu wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie 
przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych oraz art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO w zakresie realizacji obowiązków i praw wiążących się z zawartą umową 
lecz nie stanowiących bezpośrednio przejawu jej wykonania, co stanowi 
uzasadniony interes administratora, 

5) odbiorcami danych osobowych będą: 

a) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych 
osobowych stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów 
podatkowych (podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO), 

b) organy administracji publicznej realizujące zadania z zakresu ubezpieczeń 
społecznych, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi 
obowiązek administratora wynikający z przepisów prawa (podstawą prawną 
przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
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c) organy architektoniczno-budowlane i nadzoru budowlanego oraz sądy, 

- dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez 
upoważnionych pracowników,  

6) dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres 
niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3; dane zawarte w 
wystawionych fakturach przechowane będą przez administratora do czasu upływu 
ustawowych terminów przechowywania faktur na cele podatkowe, 

7) podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie lub w toku jej 
realizacji jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje możliwość zawarcia 
tej umowy, 

8) na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba 
fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych; ponadto podmiot danych ma również prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez 
administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, 
technologicznych, organizacyjnych, handlowych i innych udostępnionych wzajemnie, w 
związku z wykonywaniem niniejszej umowy, i do niewykorzystania ich w jakimkolwiek 
innym celu niż określony w niniejszej umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych 
informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez strony w 
innym celu niż przedmiot umowy, mogłoby narazić interesy stron w czasie 
obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy lub odstąpieniu od niej. 

§ 12 

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I SPORY 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska, ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych.  

2. Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień umowy, nie ma wpływu na 
wykonalność pozostałych postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek 
postanowienia umowy, z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie 
zostanie zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w największym, możliwym 
stopniu, odda pierwotne intencje stron i uwzględni ich interesy gospodarcze (klauzula 

salwatoryjna). 

3. Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane będą polubownie lub, 
gdy do porozumienia nie dojdzie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia sporu, drugiej 
stronie, przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron 
umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o 
przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego 
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby 
prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. W przypadku zmiany uregulowań prawnych rzutujących na realizację niniejszej umowy 
sporządzony zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzględniający 
skutki wynikające z tej zmiany. 
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6. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za 
wyjątkiem zmiany danych osób wskazanych w § 6 niniejszej umowy. 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą stronę o zmianie nazwy 
lub adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną 
do strony określonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uważa się za 
skutecznie doręczoną, z datą pierwszego awiza. 

2. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 
Wykonawcy.  

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) załącznik nr 1– oferta (rozumiana jako formularz oferty) oraz formularze cenowe, 
odpowiednio do wybranej części zamówienia, 

2) załącznik nr 2 – zestawienie parametrów technicznych – wymagań jakościowych, 
zaoferowanych przez Wykonawcę. 

 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

  


