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UMOWA NR ………. 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
 
Zawarta w dniu ........................r. pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie z siedzibą w Zduńskiej 
Dąbrowie 64, 99-440 Zduny, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

NIP:  834-129-37-57       
reprezentowanym przez Stanisława Kosmowskiego – Dyrektora szkoły 
a …………………………………………………………………………………. 
Regon: ……………………..,   
NIP: …………………………, 
reprezentowanym/reprezentowaną przez: 
……………………………………………. 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, 
łącznie zwanymi „STRONAMI”, a odrębnie „STRONĄ”. 
 
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,   
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,  
w przedmiocie: „Dostawa maszyn rolniczych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” dokonał wyboru oferty 
Wykonawcy w zakresie Zadania nr  ….. , Strony uzgadniają, co następuje: 
 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU …………………… 
w ilości 1 sztuki w zakresie i na warunkach określonych   
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie WYKONAWCY. 
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłacenia WYKONAWCY ceny, o której 
mowa w § 2 ust. 1 oraz do odebrania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy. 
3. WYKONAWCA oświadcza, że korzystanie przez ZAMAWIAJĄCEGO  
z dostarczonego Przedmiotu Umowy nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek 
praw autorskich (majątkowych i niemajątkowych) osób trzecich oraz, że oferowana 
maszyna nie jest przeznaczona przez producenta do wycofania z produkcji, 
sprzedaży lub serwisowania. 

 
 

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY za wykonanie Przedmiotu Umowy  
cena brutto/wraz z podatkiem VAT/: …………………………………………………….. zł 
słownie złotych: ………………………………………………………………………………. 
w tym podatek VAT 23% w wysokości ……………………………………………………zł 
słownie złotych: ………………………………………………………………………………. 
cena netto w wysokości: ………………………………………………………………….. zł 
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słownie złotych: ………………………………………………………………………………. 
2. Podana w ust. 1 niniejszego paragrafu cena jest wynagrodzeniem ryczałtowymi 
zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
3. Należność z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem 
na rachunek WYKONAWCY wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni 
liczonych od daty przekazania ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury.  
4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół 
techniczno-jakościowy.  
5. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym ZAMAWIAJĄCY złożył 
polecenie zapłaty w banku, w którym posiada rachunek bankowy.  

 
§ 3 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. WYKONAWCA zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 17 grudnia 2018 r. 
2. Zamówienie uznaje się za zrealizowane po podpisaniu przez przedstawicieli stron 
umowy protokołu odbioru techniczno-jakościowego.  
 

§ 4 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY, SZKOLENIE 

 
1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru techniczno- 
- jakościowego, który będzie jednocześnie protokołem odbioru Przedmiotu Umowy 
2. Odbiór techniczno – jakościowy odbędzie się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. 
3. Do odbioru techniczno – jakościowego ZAMAWIAJĄCY przystąpi w dniu dostawy,  
z tym, że WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO co najmniej na dwa dni 
robocze wcześniej o terminie dostawy.  

4. W trakcie odbioru techniczno – jakościowego ZAMAWIAJĄCY ma prawo, 
w obecności przedstawiciela WYKONAWCY, przeprowadzenia próby działania 
maszyny oraz sprawdzenia funkcjonowania zamontowanych urządzeń 
i wyposażenia stanowiącego przedmiot umowy. Odbiór techniczno-jakościowy  
ma służyć potwierdzeniu zgodności zakresu jakościowego i ilościowego 
dostarczonego sprzętu ze złożoną ofertą oraz potwierdzeniu prawidłowego 
działania wszystkich funkcjonalności urządzenia. 

5. Odbioru techniczno – jakościowego Przedmiotu Umowy dokonają przedstawiciele 
ZAMAWIAJĄCEGO w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY. 
6. Jeżeli podczas odbioru techniczno – jakościowego stwierdzi się występowanie 
usterek lub odstępstw od zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia lub w ofercie, WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego ich 
usunięcia. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół zawierający 
zestawienie stwierdzonych usterek lub odstępstw, a strony ustalą nowy termin 
dokonania odbioru techniczno – jakościowego. Ustęp ten nie narusza postanowień 
dotyczących kar umownych.  
7. Jeżeli w trakcie odbioru techniczno – jakościowego nie stwierdzi się występowania 
usterek lub odstępstw lub jeśli zostaną one usunięte natychmiast, strony dokonają 
odbioru i podpiszą protokół odbioru techniczno – jakościowego. Zostanie on 
sporządzony w 2 egzemplarzach i podpisany przez przedstawicieli: 
ZAMAWIAJĄCEGO i  WYKONAWCY.  
8. WYKONAWCA dostarczy do ZAMAWIAJĄCEGO Przedmiot Umowy zgodnie  
z warunkami niniejszej Umowy i poniesie pełne ryzyko związane  
z niebezpieczeństwem jego utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania jego 
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odbioru przez Zamawiającego. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego całkowite 
ryzyko uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego. 
9. Protokół odbioru techniczno-jakościowego zostanie podpisany po przekazaniu 
ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ dokumentów, o których mowa w § 5. 
10. Dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA przeprowadzi wymagane 
szkolenia z zakresu obsługi maszyny oraz urządzeń i wyposażenia stanowiącego 
Przedmiot Umowy w dniu wykonywania odbioru techniczno – jakościowego.  
11. Protokoły z przeprowadzenia szkoleń wraz z adnotacją o osobach, które je 
odbyły będą sporządzane w 2 egzemplarzach i podpisane przez przedstawicieli 
ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY. 
 

§ 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 

W trakcie odbioru techniczno – jakościowego WYKONAWCA przekaże 
ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty: 
1) gwarancja,  
2) fabryczne instrukcje obsługi  w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami 
niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji maszyn, 
3) katalogi części zamiennych,  
4) książka serwisowa w języku polskim. 

 
§ 6 GWARANCJA I SERWIS 

 

1.WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy gwarancję 
zgodnie ze złożoną ofertą, tj.: …..  miesięcy. 
2. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru  
techniczno – jakościowego. 
3. W okresie gwarancji wszystkie naprawy przeprowadzone będą w siedzibie 
ZAMAWIAJĄCEGO przez autoryzowany serwis i na koszt WYKONAWCY w czasie: 
reakcja serwisu do 48 godz., naprawa do 72 godz. od daty otrzymania zgłoszenia 
wady lub usterki przez ZAMAWIAJĄCEGO.  
Jeśli naprawa z przyczyn nie leżących po stronie WYKONAWCY nie jest możliwa  
w w w. określonym czasie WYKONAWCA może zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO  
o zgodę na wydłużenie czasu naprawy. Zamawiający może w takiej sytuacji 
wyznaczyć nowy termin naprawy. 
4. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności 
przemieszczenia maszyny do siedziby WYKONAWCY, lub innego punktu  
przez niego wyznaczonego w związku ze stwierdzeniem wad lub usterek, których  
nie można usunąć w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, koszty z tym związane pokrywa  
WYKONAWCA. 
5. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy  
w Polsce.  
6. Strony dopuszczają zgłoszenie wady lub usterki faksem lub e-mailem. 
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady lub usterki  
do dnia wykonania naprawy. 
8. Po upływie okresu gwarancji WYKONAWCA zagwarantuje serwis maszyny  
na podstawie odrębnej umowy, jeżeli ZAMAWIAJĄCY wyrazi wolę jej zawarcia. 
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9. WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zamiennych na terenie kraju 
w okresie 10 lat od daty zakończenia produkcji maszyny, będącej Przedmiotem 
Umowy.  
10. Wszystkie wykonane przez WYKONAWCĘ interwencje serwisowe i naprawy 
gwarancyjne w ramach Umowy będą potwierdzone w formie pisemnej  
przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.  
11. Jeżeli w okresie gwarancji maszyna okaże się wadliwa, WYKONAWCA 
zobowiązuje się do jego naprawy lub, gdy naprawa okaże się niemożliwa, do jej 
wymiany na nową wolny od wad. 
12. Jeżeli naprawa w okresie gwarancji będzie przekraczać 7 dni roboczych 
WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJĄCEMU bezpłatnie maszynę zastępczą. 
13. Jeżeli dostarczony przez WYKONAWCĘ dokument gwarancyjny zawiera 
postanowienia sprzeczne z niniejszą umową, obowiązujące są zapisy niniejszej 
umowy. 
 

§ 7 KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1 % wartości umowy 
brutto za każdy dzień zwłoki, 
2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi  
i gwarancji, w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego 
przez Zamawiającego terminu na ich usunięcie. 
2. Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy będą potrącane 
z faktury Wykonawcy. 
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 
zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody. 
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 
b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym 
z tych dni. 
 
§ 8 ZMIANY UMOWY 
 
1. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej 
z WYKONAWCĄ umowy w stosunku do treści oferty w zakresie rodzaju rozwiązań 
technicznych lub parametrów zaoferowanych w ofercie: 
a. w przypadku, gdy parametry techniczne maszyny będą korzystniejsze  
dla ZAMAWIAJĄCEGO niż zaoferowane w ofercie, będą spełniały wymagania 
określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena nie ulegnie 
podwyższeniu, 
b. w przypadku pojawienia się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalającego 
na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości pracy, a cena nie ulegnie podwyższeniu, 
c. w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa. 
2. Zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej. 
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§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OSOBY TRZECIE 
 
1. WYKONAWCA przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie 
wyrządzone przez WYKONAWCĘ i jego Podwykonawców szkody osobiste  
i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem 
niniejszej Umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych 
orzeczeń sądowych obejmujących roszczenia związane z wyrządzonymi przez 
WYKONAWCĘ i jego podwykonawców szkodami związanymi z wykonaniem 
niniejszego Przedmiotu Umowy, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu 
kosztami, które zostałyby skierowane do ZAMAWIAJĄCEGO, osób upoważnionych 
do jego reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu 
ZAMAWIAJĄCEGO.  
2. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU  
z roszczeniami z tytułu znaku towarowego lub praw patentowych dotyczących 
przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi WYKONAWCA.  

 

§ 10 ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 
 

5. 1.W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony 
oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby 
ZAMAWIAJĄCEGO. 
6. 2. W sprawach nieobjętych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 11 OCHRONA 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”, Strony 
ustalają, że:  

1.1. Administratorem danych osobowych 
przetwarzanych w celu realizacji 
niniejszej umowy jest Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. 
Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej 
Dąbrowie. 

1.2. Inspektorem ochrony danych Zespole 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Jadwigi    Dziubińskiej w Zduńskiej 
Dąbrowie w jest Magdalena Bajena, tel. 
46 8387495,  
e-mail:bajena.magdalena@wp.pl 

1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
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w celu związanym z realizacją niniejszej 
umowy. 

1.4. Dane osobowe mogą być przekazywane 
innym organom i podmiotom wyłącznie 
na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, w tym z uwzględnieniem ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej  
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. 
zm.).  

1.5. Dane osobowe będą przechowywane, 
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,  
przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia,  
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy.  

1.6. W odniesieniu danych osobowych 
przetwarzanych w celu realizacji 
niniejszej umowy decyzje nie będą 
podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie  
do art. 22 RODO. 

1.7. Osoby, których dane osobowe są 
przetwarzane w celu realizacji niniejszej 
umowy, posiadają prawo do: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich 
dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych,  
gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

−  Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji 
niniejszej umowy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 
RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

7. 1.Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia przez obie strony. 
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8. 2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,  
po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone  
na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron.  
4. Umowa podlega prawu polskiemu.  
5. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach 
realizacji niniejszej Umowy jest język polski.  
6. Załącznikami do niniejszej Umowy są: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

b) Oferta Wykonawcy. 

 

 

WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJĄCY 


