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Umowa nr …………………….. 

zawarta w dniu…………………………roku w Woli Grzymalinej pomiędzy: 

Województwem Łódzkim , al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź NIP 725-17-39-344 - Centrum Rozwoju 

Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej, 

Wola Grzymalina 2,  97-427 Rogowiec, reprezentowanym przez: 

………………………………………-Dyrektora na podstawie ………………………………..., 

zwanym dalej  w umowie „ZAMAWIAJĄCYM”,  

a firmą/przedsiębiorcą: 

…………………………………………………………………………………  z  siedzibą 

w ................................................................................... zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze 

Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla……………………………………. pod 

nr…………………../prowadzącą działalność gospodarczą pod 

nazwą:….........................................................posiadającą REGON: .............. oraz  NIP: 

.................................................................oraz kapitał zakładowy w wysokości ……………………..zł, 

zwaną dalej w umowie „WYKONAWCĄ” reprezentowaną przez: 

 ................................................................................................................................  

 

Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 Pzp), w oparciu o przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, którego przedmiotem jest 

dostawa  sprzętu i wyposażenia do pracowni OZE – wskazanego w Części 2 postępowania pn.: 

Dostawa sprzętu i wyposażenia do 3 pracowni: automatyki, spawalnictwa, OZE, 

finansowanego w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa XI Edukacja, 

Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1. 

Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni OZE. Przedmiot umowy 

został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwanym również OPZ) stanowiącym 

załącznik do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę wraz z wniesieniem sprzętu i wyposażenia. 

Miejscem dostawy jest siedziba Centrum Rozwoju  Kompetencji Województwa Łódzkiego              
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i PGE Polskiej Grupy Energetycznej  w Woli Grzymalinej, adres: Wola Grzymalina 2, 97-427 

Rogowiec. Osoba upoważniona przez Zamawiającego wskaże Wykonawcy miejsce 

magazynowe.  

3. Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny, tj. 

posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany 

sprzęt i wyposażenie muszą być kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. 

4. Dostarczony sprzęt i wyposażenie pochodzić będzie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych 

producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności 

realizację uprawnień gwarancyjnych. 

5. Cały asortyment składający się na przedmiot zamówienia powinien być nowy, nie noszący śladów 

uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadne urządzenie nie może być 

wcześniej używane, być sprawne i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. 

Dostarczony asortyment musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie 

dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku 

polskim. 

6. Asortyment składający się na przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymogi norm 

określonych obowiązującym prawem. 

7. Przedmiot umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu z: 

a) kartą gwarancyjną, 

b) instrukcją obsługi i dokumentacją techniczną oferowanego sprzętu i wyposażenia w 

języku polskim, 

c) dokumentem określającym zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis 

w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 

8. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu licencje jak również wszelkie prawa na 

dostarczone programy i systemy operacyjne, wystawione na rzecz Zamawiającego. Wykonawca 

dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku 

polskim. 

9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot 

zamówienia pod adresy wskazane przez Zamawiającego w ust. 2, w godzinach 8.00-14.00. 

Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń 

ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych 

przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia. 

12. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone urządzenia: 

a) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te 

nie powstały z winy zamawiającego lub 

b) nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w OPZ lub 

c) dostarczone urządzenia nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości 

funkcjonalności oraz parametrów technicznych 
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            - Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie nie dłuższym niż       

                7 dni. Wyznaczenie Wykonawcy terminu określonego w ust. 12 nie zwalania Wykonawcy  

                 z odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie niniejszej umowy, w szczególności ze  

                 zobowiązania do zapłaty kar umownych z tego tytułu przewidzianych w§ 6 niniejszej  

                umowy. 

13. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego sprzętu i wyposażenia, a Wykonawca wymieni 

je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 

14. Wszelkie sprawy, które mogą wyniknąć w toku realizacji postanowień wynikających z niniejszej 

Umowy rozstrzygać będą wspólnie upoważnieni przedstawiciele stron w trakcie 

protokołowanych spotkań i narad lub na podstawie prowadzonej korespondencji: 

a) ze strony Zamawiającego  osobą upoważnioną jest ............................................. 

b) ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną jest ................................................. 

15.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej 10% udziału pojazdów  elektrycznych  

      lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów  samochodowych w  

      rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  

      używanych przy wykonywaniu zamówienia (ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r.                           

      o elektromobilności i paliwach alternatywnych). 

16.Na potwierdzenie ww. wymogu Wykonawca złoży, w dniu podpisania protokołu odbioru  

      oświadczenie stanowiące załącznik do umowy,  o liczbie i udziale  

      procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym,  

      używanych przy wykonywaniu  zamówienia. 

17.Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu i instalacji, ustawienia i  

      konfiguracji,  uruchomienia przedmiotu zamówienia  fabrycznie nowego,  

      zgodnego z Formularzem ofertowym i cenowym.  

18.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla osób wskazanych przez  

      Zamawiającego w terminie i w ilości godzin szczegółowo określonych w dokumentacji do  

      postępowania. 

19.Wykonawca oświadcza, że następującą część zamówienia zamierza powierzyć następującym  

     Podwykonawcom:……………………………………………… 

20. Pozostałą część zamówienia, nie wymienioną w ust. 1, Wykonawca wykona osobiście. 

21.Wszystkie postanowienia dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych  

     Podwykonawców. 

 

§2 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi ……… od dnia zawarcia umowy,  

2. Na wykonawcy ciąży obowiązek powiadomienia o każdym zagrożeniu terminowego wykonania 

umowy pojawiającego się w toku realizacji umowy.                                                         
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3. Termin ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 

wynikających z: 

1) przedłużenia się procedury postępowania (przedłużenie, które spowoduje zagrożenie  

wykonania  przedmiotu umowy w terminie umownym), 

2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności,  

3) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu 

umowy,  

4) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,  

5) wystąpienia sytuacji, gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego (o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego), 

6) wystąpienia, po zawarciu umowy, zmian przepisów mających bezpośredni wpływ na sposób 

realizacji umowy. 

4.  W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony dopuszczają możliwość  

  ustalenia nowego terminu zakończenia przedmiotu umowy. Strona, która poweźmie wiadomość    

  o wystąpieniu okoliczności,  o których mowa w ust. 3, zobowiązana jest niezwłocznie, nie  

  później niż  w terminie 7 dni roboczych, poinformować o tym fakcie drugą  Stronę w formie  

  pisemnej. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany terminu umownego winny być  

  szczegółowo uzasadnione przez Stronę występującą z propozycją zmiany terminu umownego. 

 

§ 3 

1.    Za prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową Zamawiający  

         zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: ……………………….. zł netto  

         (słownie:………………………………………….)plus obowiązujący podatek VAT,  

         brutto………………..(słownie:…………………………………………………………….).           

2.       Ceny jednostkowe określone w Formularzu cenowym Wykonawcy są niezmienne przez cały okres  

         realizacji zamówienia i uwzględniają wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy,  

         niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Oznacza to, że ceny te zawierają wszystkie  

         koszty związane z realizacją dostawy i świadczeniem przez Wykonawcę usług objętych umową  

         wynikające wprost z umowy, jak również nie ujęte w jej treści, a niezbędne do jej prawidłowego  

         wykonania, tj. podatek VAT, wszelkie prace przygotowawcze, koszty transportu, załadunku,  

         rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego itp.     

3.  Podstawę wystawienia  faktury stanowić będzie protokół odbioru potwierdzający  

        prawidłowe wykonanie umowy pod względem ilościowym i terminowym.                                  

4.  Przez dzień zapłaty wynagrodzenia rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego  

         Zamawiającego. 

5.     Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności po dokonaniu  

        korekty i przedłożeniu jej Zamawiającemu.            

6.    Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy     

         …………………………………………. w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania  

         poprawnej pod względem formalnym i rachunkowym faktury VAT. Dane do faktury: 



 
Projekt „Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa 

Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej” Nr RPLD.11.03.01-10-0012/22 .– współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata  2014-2020 

  
 

Nabywca : Województwo Łódzkie 

                        ul. Piłsudskiego 8 

                   90-051 Łódź 

                    NIP: 7251739344 

     Odbiorca:  Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy  

                         Energetycznej w Woli Grzymalinej 

                    Wola Grzymalina 2 

                    97-427 Rogowiec 

 

7.      Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla  

          Wykonawcy z tytułu realizacji umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:  

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przewidzianego w przepisach ustawy 

o podatku od towarów i usług.  

2) Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:  

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa powyżej,  

b) znajduje się w wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku o towarów 

i usług.  

3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt 2,  

     opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku  

     możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem  

     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.  

8. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym  

    podwykonawcom wraz z fakturą, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawców z  

    ich udziałem finansowym i rzeczowym oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  

    podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowiązań  

    wynikających z udziału podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji części zamówienia  

    objętego fakturą. Brak potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym        

    podwykonawcom wstrzymuje dokonanie zapłaty faktury. W przypadku gdy wykonawca  
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    realizuje zamówienia bez udziały podwykonawców do faktury Wykonawca przedłoży stosowne   

    oświadczenie potwierdzające samodzielną realizację zamówienia.                                                               

9. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną  

    na  piśmie.                                                                                                                                                     

10.Wykonawca, 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 ma możliwość przesyłania  

     ustrukturyzowanej faktury elektronicznej drogą elektroniczną za  

     pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.  

§4 

1. Strony zobowiązują się do potwierdzenia wykonania dostawy za pomocą protokołu odbioru 

podpisanego przez przedstawicieli stron. Protokół będzie zawierał w szczególności: datę i miejsce 

sporządzenia, zestawienie ilościowe przekazanego towaru, informację o uwagach (w tym 

ewentualnych uszkodzeniach paczek) oraz podpisy stron. 

2. Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu umowy, co będzie polegało na upewnieniu się, że 

jest od zdatny do użytku, wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada opisowi 

zawartemu w Opisie Przedmiotu Zamówienia i złożonej Ofercie( Formularzu cenowym) 

Wykonawcy. 

3. W razie stwierdzenia, że dostarczony towar nie jest zgodny ze specyfikacją określoną w OPZ 

i złożonej Ofercie ( Formularzu cenowym) lub będzie niesprawny, jak również w przypadku 

stwierdzenia innego rodzaju nienależytego wykonania niniejszej umowy, Zamawiający 

wyznaczy termin nie dłuższy niż 7 dni do zastosowania się do postanowień niniejszej umowy 

oraz prawidłowego wykonania jej przedmiotu, pod rygorem odstąpienia od umowy i obciążenia 

Wykonawcy karami umownymi przewidzianymi w 6 niniejszej umowy. 

4. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad 

przedmiotu umowy (ilościowych i jakościowych), nie sporządza się protokołu odbioru, 

a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze 

wskazaniem zastrzeżeń, co do przedmiotu umowy. 

5. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia 

wolnego od wad. W takim przypadku za datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego 

i wolnego od wad przedmiotu umowy. 

6. Wyznaczenie Wykonawcy terminu określonego w ust. 4 nie zwalania Wykonawcy 

z odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie niniejszej umowy, w szczególności ze 

zobowiązania do zapłaty kar umownych z tego tytułu przewidzianych w§ 6 niniejszej umowy. 

7. Do obowiązku Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru (certyfikaty, 

atesty, karty techniczne, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, licencje itp.). 
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§ 5 

1. Wykonawca zwany dalej „Gwarantem" udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad 

materiału i wykonania. 

2. Okres gwarancji i rękojmi: wynosi ………. m-cy, chyba że producent zapewnia dłuższą 

gwarancję. 

3. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatne usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad 

poprzez naprawę lub wymianę urządzenia. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. 

4. W przypadku towaru konsumpcyjnego Gwarant (i) naprawi urządzenie lub (i) wymieni je na 

nowe (ten sam model lub za zgodą uprawnione gwarancji na model o podobnej funkcjonalności) 

lub (i) dokona na rzecz zamawiającego zwrotu kwoty odpowiadającej cenie zakupu tego 

urządzenia za zwrotem tego urządzenia.  

5. Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę tkwiącą urządzeniu powodującą jego 

funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją producenta. 

6. Wady będą usuwane miejscu eksploatacji urządzenia lub w wyznaczonych punktach 

serwisowych Producenta (w zależności od kategorii gwarancji udzielanej na dany typ urządzenia 

przez producenta) lub Gwaranta. 

7. Miejscem świadczeń gwarancyjnych przez Gwaranta jest ...................................... . Zamawiający 

wymaga, aby usługi gwarancyjne były świadczone w autoryzowanym serwisie. 

8. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie lub okazanie urządzenia 

wraz z dowodem zakupu. 

9. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji jakości i rękojmi na dostarczony sprzęt 

zgodnie ze złożona ofertą. 

10. Warunki gwarancji: 

a) Wykonawca zapewnia, że sprzęt jest wolny od wad. 

b) Strony umowy ustalają następujące warunki serwisu i gwarancji:  

• Czas reakcji: w następnym dniu roboczym. 

• Czas naprawy: do 14 dni od momentu zgłoszenia, w przypadku niemożliwości 

dokonania naprawy w tym terminie wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy 

o porównywalnych parametrach, na swój koszt. 

• Miejsce naprawy: Zamawiający wymaga świadczenia gwarancji typu door-to-door. 

11. Termin określony w ust. 2, usunięcie wad, odnosi się także do odpowiedzialności w ramach 

rękojmi. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą ochronę udostępnionych systemów lub 

zasobów informatycznych, polegającą w szczególności na zapewnieniu środków 

organizacyjnych, technicznych i prawnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji 

zgodnie z wymogami RODO - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie. 

13. Wykonawca obowiązany jest dokonać wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, o parametrach 

nie gorszych jak sprzęt podlegający wymianie, gdy: 

a) sprzęt po trzech kolejnych naprawach dowolnego typu wykaże wady w działaniu - 

wymiana nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni od dnia zgłoszenia czwartej 

awarii, 
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b) naprawa sprzętu lub jego części z powodu wad nieusuwalnych jest technicznie 

niemożliwa - wymiana nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni od dnia 

zgłoszenia awarii. 

14. Na wymieniony sprzęt gwarancja i rękojmia biegnie od nowa, postanowienie to stosuje się 

odpowiednio do wszystkich istotnych elementów wymienionych w sprzęcie na nowe w okresie 

gwarancji. 

15. Okres trwania gwarancji i rękojmi będzie automatycznie wydłużony od dnia zgłoszenia wady 

usterki lub nieprawidłowości działania sprzętu do czasu faktycznego naprawienia sprzętu 

i udostępnienia go Zamawiającemu. 

16. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych obciążają Wykonawcę. 

§6 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w § 3 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki; 

b) w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 1 ust 12 Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 200,00 zł za każde dostarczone 

urządzenie nie spełniające wymagań tam określonych; 

c) za zwłokę w wymianie, o której mowa w § 1 ust 12 w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w § 3 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki licząc od ustalonego w §1 ust 12 terminu;  

d) za zwłokę w usunięciu wad i usterek zgłoszonych w okresie gwarancji lub rękojmi 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia 

określonego w § 3 ust. 1 , za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonych w §5 terminów 

usunięcia wad/usterek 

e) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych 

od strony odstępującej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za całość 

przedmiotu zamówienia określonego w § 3 ust. 1 . 

3. Poprzez podpisanie niniejszej umowy, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar 

umownych z wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na ogólnych zasadach art. 471 

kodeksu cywilnego. 

5. Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą 

z wystawianej przez Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 21 dni od dnia 

otrzymania noty obciążeniowej. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosić będzie 

nie więcej niż 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w§ 3 ust. l. 
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§7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 

a) Wykonawca opóźnia się z usunięciem wad i/lub usterek więcej niż 14 dni od terminów 

określonych w § 1 ust 12 lub w § 5 - w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez 

Zamawiającego informacji o upływie 14 - dniowego terminu zwłoki w realizacji przez 

Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych, 

b) Wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje 

swoje zobowiązania umowne i pomimo pisemnego lub przesłanego droga elektroniczną 

wezwania otrzymanego od Zamawiającego nie przystąpił do realizacji umowy zgodnie 

z jej warunkami - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej 

okoliczności. 

c) Suma kar umownych naliczonych na postawie § 6 ust. 2 lit a) wyniesie 20% wartości 

umowy. 

d) Suma kar umownych naliczonych na postawie § 6 ust. 2 lit b) i c) wyniesie 20% 

wartości umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

a) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru dostarczonych urządzeń 

i pomimo pisemnego lub przesłanego droga elektroniczną wezwania nie przystąpił do 

czynności odbioru - w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego przez 

Wykonawcę w w/w wezwaniu na przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru 

dostarczonych urządzeń. 

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

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, na pod 

stawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w obszarze: 

Zmiany producenta lub modelu sprzętu (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu 

o produkt równoważny lub wyższej jakości) w przypadku:  

• zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania 

produkcji, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę 

nie wyższą niż cena produktu objętego umową,  

• wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego 

produktu, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową, 

• wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego 

produktu, obok dotychczas oferowanego za cenę nie wyższą niż cena produktu 

objętego umową, 

• zmiany numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, przy zachowaniu jego 

parametrów, 

• zmiany oznaczenia danych Stron, a w przypadku, gdy strona umowy jest konsorcjum 

– zmiany lidera konsorcjum, 
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• zmiany zakresu prac powierzonych Podwykonawcy, zmiany firmy Podwykonawcy 

lub zgłoszenia udziału Podwykonawcy, zmiana taka nastąpi zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

• przedłużenia się procedury postępowania (przedłużenie, które spowoduje zagrożenie 

wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym), 

• wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności,  

• działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania 

przedmiotu umowy,  

• przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

• wystąpienia sytuacji, gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w 

interesie Zamawiającego (o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu 

Zamawiającego), 

• wystąpienia, po zawarciu umowy zmian przepisów mających bezpośredni wpływ na   

sposób realizacji umowy.   

Strona, która poweźmie wiadomość o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w 

ust. 1, zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, poinformować 

o tym fakcie drugą Stronę w formie pisemnej. Okoliczności stanowiące podstawę 

zmiany treści umowy winny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez 

Stronę występującą z propozycją zmiany zapisu umownego.  

 

Zmiany porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane 

ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) stron umowy 

i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian 

organizacyjnych, choroby, wypadków losowych). 

2. Zmiany w umowie mogą być dokonywane tylko pisemnie w formie aneksu pod rygorem 

nieważności. 

§9 

Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana przedstawić argumenty uzasadniające zmianę. 

Zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 10 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy o wykonanie przedmiotu umowy, strony 

zobowiązane są wyjaśnić na drodze polubownego rozstrzygnięcia, z wyczerpaniem postępowania 

reklamacyjnego, a w ostateczności na drodze postępowania sądowego. W sprawach spornych właściwy 

będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 11 

1. Integralną częścią umowy jest: 

a) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

b) Formularz: ofertowy oraz cenowy   Wykonawcy. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 

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

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny 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) – dalej zwane 

„Rozporządzenie 2016/679 informuję, że:  

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa 

Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej reprezentowane przez Dyrektora ,Wola Grzymalina 2 , 

97-427 Rogowiec. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem 

poczty elektronicznej (e-mail) crk@lodzkie.pl, oraz pisemnie – Centrum Rozwoju Kompetencji 

Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Wola Grzymalina 2 , 97-427 Rogowiec 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Rozwoju Kompetencji jest możliwy drogą 

elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) crk@lodzkie.pl, oraz pisemnie – 

Centrum Rozwoju Kompetencji, Wola Grzymalina 2 , 97-427 Rogowiec – tel. 44/ 777 31 76. 

 2. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679, w następujących celach:  

1) wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy oraz przepisów Kodeksu 

cywilnego, 

 2) wykonywania obowiązków administratora wobec organów kontrolnych w zakresie realizacji umów.  

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane z uwagi na:  

1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem 

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679)),  

2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) 

Rozporządzenia 2016/679)),  

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych 

z nawiązaniem i przebiegiem umowy, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych 

wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym, w 

zależności od potrzeb - organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom egzekucyjnym, organowi 

rentowemu, organom podatkowym, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z 

żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. Ponadto dostęp do danych mogą mieć podmioty z 

którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych w ramach obsługi systemów 

informatycznych (nadzoru i asysty technicznej nad systemami) oraz osoby na podstawie pisemnego 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydanego przez Administratora.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej umowy oraz po 

zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych – w tym: 

przez okres przewidziany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 
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sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń 

oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne, w szczególności ZUS.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:  

1) dostępu do swoich danych osobowych,  

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych,  

3) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,  

4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną 

sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie 

usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,  

6) przenoszenia swoich danych osobowych,  

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na 

podstawie zgody – jest Pani/Pan uprawniona/-y do wycofania zgody na przetwarzanie danych w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

 

                                                 (zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną)   

 

                                                                                    WYKONAWCA: 

 

 

…….…………………… 
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