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Załącznik nr 3 

WZÓR 

 

 

UMOWA 

na DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE WYCINARKI LASEROWEJ DO CIĘCIA METALI  

ORAZ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA 3 PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO,  

w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój Zakładu Ślusarsko Spawalniczego Stanisław Wydrych 

poprzez unowocześnienie wyposażenia oraz wprowadzenie nowych produktów przyczyniających 

się do rozwoju przetwórstwa przemysłowego w Województwie Świętokrzyskim”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka, 

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP 

 

 

zawarta w dniu  ..........................  roku w Seceminie pomiędzy: 

Panem Stanisławem Wydrych, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Ślusarsko 

Spawalniczy Stanisław Wydrych z siedzibą w miejscowości: Secemin, ul. Czarnieckiego 73, 29-145 

Secemin, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej 

Polskiej, NIP: 949-004-96-26, REGON: 151019650, występującym osobiście, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, 

a  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
(pełna nazwa podmiotu, siedziba i adres) 

(nazwa organu ewidencyjnego/rejestrowego i jego siedziba) 
(nr w rejestrze/ewidencji oraz wysokość kapitału zakładowego, jeśli dotyczy, NIP, REGON) 

 

reprezentowaną/ym przez:  

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

(imię i nazwisko, pełniona funkcja, podstawa reprezentacji) 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,    

wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w procedurze zasada 

konkurencyjności (Rozdział 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020), 

zwanymi dalej odpowiednio: Stroną lub Stronami umowy. 

Treść umowy otrzymuje brzmienie poniższe: 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy obejmujący 

DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE WYCINARKI LASEROWEJ DO CIĘCIA METALI ORAZ 

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA 3 PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach realizacji 
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projektu pn.: „Rozwój Zakładu Ślusarsko Spawalniczego Stanisław Wydrych poprzez 

unowocześnienie wyposażenia oraz wprowadzenie nowych produktów przyczyniających się do 

rozwoju przetwórstwa przemysłowego w Województwie Świętokrzyskim”, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 

Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zgodny jest z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz ofertą Wykonawcy, złożoną w odpowiedzi na 

przedmiotowe Zapytanie ofertowe. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, wraz 

z potrzebnymi do działania modułami, przewodami, z odpowiednim oprogramowaniem, posiada 

wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów i jest 

gotowy do pracy. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą 

do wykonania przedmiotu umowy oraz że przedmiot umowy wykonany zostanie z zachowaniem 

należytej staranności. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania 

projektowego, zintegrowanego z systemem sterowania wycinarką laserową do cięcia metali, 

stanowiącą przedmiot umowy i na skutek zawarcia niniejszej umowy udziela Zamawiającemu 

upoważnienia do korzystania z przedmiotowego oprogramowania dostarczonego wraz z ww. 

wycinarką: licencja na okres ……….….. lat* oraz zapewni dodatkowo zainstalowanie oprogramowania 

na 2 stanowiskach pracy, wspomagających proces projektowania w Zakładzie Zamawiającego 

(łącznie: licencja na 3 stanowiska, na okres ….……. lat*). 

(*okres licencji został wskazany przez Wykonawcę w złożonej ofercie). 

3. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym warunki dostawy, montażu i uruchomienia 

wycinarki laserowej do cięcia metali, stanowiącej przedmiot umowy oraz termin i warunki 

przeprowadzenia szkolenia dla 3 pracowników Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość dostawy oraz prace wymienione w ust. 3, a także 

skompletować dokumenty niezbędne do odbioru końcowego, w tym certyfikat zgodności CE - 

 w terminie ……………. dni od daty zawarcia niniejszej umowy*, tj. do dnia ………………… 2019 r. 

(włącznie). 

(*termin realizacji zamówienia został wskazany przez Wykonawcę w złożonej ofercie). 

UWAGA: Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć okres, od momentu podpisania 

umowy do momentu końcowego odbioru przedmiotu umowy (wraz z dostawą, montażem  

i uruchomieniem maszyny w Zakładzie Zamawiającego oraz przeprowadzeniem szkolenia 

w Zakładzie Zamawiającego, z zakresu obsługi wycinarki laserowej do cięcia metali, dla 

3 pracowników Zamawiającego). 

§ 3 

1. Strony umowy wspólnie potwierdzają, że odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy 

nastąpi w sposób poniższy: 
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a) odbiór techniczny przedmiotu umowy – odbiór nastąpi w zakładzie Wykonawcy lub miejscu 

przez niego wskazanym, w terminie uzgodnionym między Stronami. Odbiór zostanie 

potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, 

b) odbiór końcowy przedmiotu umowy – odbiór nastąpi w Zakładzie Zamawiającego po 

dostawie wycinarki laserowej do ciecia metali, jej montażu i uruchomieniu oraz 

przeprowadzeniu szkolenia dla 3 pracowników z Zakładu Zamawiającego, przy czym nie 

później niż w terminie wskazanym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu wszystkie, niezbędne dokumenty dotyczące przedmiotu umowy. Odbiór 

zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu umowy z ofertą Wykonawcy na 

poszczególnych etapach, o których mowa w powyżej w ust. 1 - Wykonawca zobowiązany będzie 

do jego wymiany w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu przez 

Zamawiającego. 

3. W przypadku przekroczenia końcowego terminu wykonania umowy, o którym mowa  

w § 2 ust. 4 umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary 

umownej, zgodnie z zasadami określonymi w § 8 ust. 2.a) umowy. 
 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:  

………………………………………..….. zł brutto (słownie …………………………………….….…… złotych brutto), 

w tym: 

……………………………..…..….. zł netto (słownie ……………………………………………….…..…… złotych netto), 

VAT w kwocie: …………………….... zł (słownie: ………..…………….…………………………..…………….. złotych). 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zgodne jest z ceną, podaną przez Wykonawcę w złożonej 

przez Niego ofercie. 

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 stanowi całkowitą zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy  

i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy 

nie można było przewidzieć rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztów dodatkowych. 

5. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 - zostanie uregulowane przez Zamawiającego na podstawie 

prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę - faktur VAT (częściowej i końcowej), w sposób 

poniższy: 

a) płatność częściowa po dokonaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 3 ust. 1.a) umowy - w wysokości: 70% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, co stanowi 

kwotę: ………………………..………… zł brutto (słownie ……………………………………….... złotych brutto),  

w tym: 

……………………………..…..….. zł netto (słownie ………..………………………………….….…… złotych netto), 

VAT w kwocie: …………………….... zł (słownie: ……..……………….……………………..…………….. złotych). 

b) płatność końcowa po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa  

w § 3 ust. 1.b) umowy - w wysokości: 30% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, co stanowi 

kwotę: .………………………..………… zł brutto (słownie ……….…………………………….... złotych brutto) 

tym: 

……………………………..…..….. zł netto (słownie ………..……………………………….….…… złotych netto), 

VAT w kwocie: …………………….... zł (słownie: ……..……………………..……………..…………….. złotych). 
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6. Podstawą wystawienia faktur VAT (częściowej i końcowej) będą protokoły zdawczo-odbiorcze 

zaakceptowane i podpisane przez Strony umowy i/lub osoby wyznaczone w ich imieniu do 

dokonania czynności przekazania i odebrania przedmiotu umowy. 

7. Zapłata za poszczególne faktury VAT wystawione przez Wykonawcę, nastąpi w terminie do  

14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych faktur VAT, na wskazane 

konto bankowe Wykonawcy.  

8. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 5 

1. Na dostarczony, zamontowany i uruchomiony w zakładzie Zamawiającego przedmiot umowy: 

wycinarkę laserową do cięcia metali – Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 

……..…… miesiące/ęcy*. 

(*okres gwarancji został wskazany przez Wykonawcę w złożonej ofercie). 

2. Okresy gwarancji liczony będzie od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

potwierdzonego przez strony umowy podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym 

mowa w § 3 ust. 1.b) umowy. 

3. Warunki gwarancji są jednolite przez cały okres gwarancji i są określone w dokumentach 

gwarancyjnych, wręczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, przy czym w przypadku 

sprzeczności postanowień gwarancyjnych zawartych w kartach gwarancyjnych, zastosowanie 

wobec Wykonawcy i Zamawiającego mają postanowienia niniejszej umowy w tym zakresie. 

4. W okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad 

materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych, Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis 

dostarczonego przedmiotu umowy i zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw lub 

wymieniać poszczególne elementy/podzespoły na wolne od wad. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w godzinach 

od poniedziałku do soboty, w godz.: 6.00 do 18:00. 

6. Zgłoszenia przez Zamawiającego awarii sprzętu jak również reklamacje odbywać się będą 

telefonicznie pod numerem telefonu: [do uzupełnienia] …………………, lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: [do uzupełnienia] ……………………………… . 

7. Strony umowy ustalają czas reakcji serwisu na usterkę, który wynosi max 48 godzin licząc od 

chwili zgłoszenia przez Zamawiającego (z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od 

pracy). 

UWAGA: Przez czas reakcji serwisu na usterkę należy rozumieć okres, od momentu otrzymania 

przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego, do momentu podjęcia pierwszych czynności 

diagnostycznych przez Wykonawcę. Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się: 

 nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem 

Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania,  

albo 

 wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę 

(osobiście albo zdalnie). 

8. W przypadku przekroczenia ustalonego czasu reakcji serwisu na usterkę, wskazanego w ust. 7, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, zgodnie z zasadami 

określonymi w § 8 ust. 2.b) umowy. 
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9. Elementy maszyny wymieniane w ramach obsługi gwarancyjnej, pozostają własnością 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji określonych w zapisach kart 

gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, a także w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie 

zamówienia, gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy 

zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez 

ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być 

zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane.  

W takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia 

rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia  

w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

4. Zmiany będą dokonywane za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie 

zamówienia, sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 

1. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania 

bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Kary umowne będą naliczane Wykonawcy w następujących przypadkach i w wysokościach: 

a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% całościowego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, 

b) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania awarii (reakcja serwisu na usterkę) w wysokości 

0,005% całościowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust.  

1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, 

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

Wykonawcy w wysokości 10% całościowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całościowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Kary podlegają sumowaniu. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie. 
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6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę w pełnej wysokości w przypadku, gdy wysokość szkody 

przekroczy zastrzeżoną na tę okoliczność wysokość kary umownej. 
 

§ 8 

1. Do kontaktów w sprawach objętych niniejszą umową – strony wyznaczają odpowiednio: 

a) upoważniony przedstawiciel  Wykonawcy: …………………………..…………….., tel.: ………………………, 

e-mail: ………………………….., 

b) upoważniony przedstawiciel  Zamawiającego: …………………………………….., tel.: ………………………. 

e-mail: …………………………… 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu o ile, w wyniku 

pisemnej informacji jednej Strony - druga  Strona nie wniesie zastrzeżeń co do zgłoszonej zmiany 

osób. 
 

§ 9 

1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich 

informacji, w szczególności o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą  

w związku z realizacją niniejszej umowy. 

2. Strony umowy przetwarzają otrzymane dane osobowe, zgodnie z przepisami 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) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz 

przepisami krajowymi wydanymi w tym zakresie.  

3. Wykonawca zawierając niniejszą umowę wyraża zgodę na przetwarzanie, przekazanych przez 

niego danych osobowych w toku realizacji umowy, dochodzenia roszczeń z umowy, a także 

prowadzenia i archiwizacji, ewaluacji oraz kontroli niniejszego postępowania przez Zamawiającego  

i uprawnione organy. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego określa 

Klauzula informacyjna Zamawiającego. Zobowiązanie Wykonawcy w zakresie danych osobowych 

zawarte jest w formularzu ofertowym.   

4. W przypadku przekazania danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania 

danych powierzonych przez Zamawiającego na zasadach powierzenia art. 28 RODO, zgodnie  

z zapisami RODO, w szczególności art. 32 RODO, oraz zapisami przepisów krajowych wydanych 

na jego podstawie. Zamawiającemu przysługują w tym zakresie uprawnienia wskazane w art.  

28 RODO. 

5. Wykonawcy oraz osobom, których dane zostały powierzone Zamawiającemu do przetwarzania, 

przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie prawa do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/ Pani danych, Administrator informuje, że podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, ma charakter umowny. 

6. Wykonawcy oraz osobom, których dane zostały powierzone Zamawiającemu do przetwarzania, 

przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ma charakter 

umowny. 

7. Wykonawcy oraz osobom, których dane zostały powierzone Zamawiającemu do przetwarzania 

przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Dane przekazywane przez Strony stanowią dane przekazywane na podstawie zgody drugiej 

strony wyrażonej w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, niniejszej umowie 

oraz dokumentacji projektu, przy czym przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego 

do czasu zakończenia trwałości Projektu jest prawnie uzasadnione celem przetwarzania  

i prawnie uzasadnionymi celami Zamawiającego, jako podmiotu przetwarzającego te dane. 

9. Cel przetwarzania danych Wykonawcy: dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą 

wykorzystywane jedynie w celu realizacji niniejszej umowy, w celach kontrolnych przez 

instytucje uprawnione do kontroli, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

– Instytucje Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020, organy skarbowe zgodnie z przepisami prawa. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie jego danych instytucjom uprawnionym do kontroli 

prawidłowości realizacji projektu i oświadcza, że został poinformowany o prawach 

przysługujących instytucjom uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji umowy,  

a w szczególności o dostępie do pełnej informacji dotyczącej zasad niniejszej umowy, prawie do 

wglądu do niniejszej Umowy i uzyskiwania jej kopii w celach związanych z kontrolą 

prawidłowości jej realizacji i wyraża na powyższe zgodę. 

11. Oświadczenia Stron, na podstawie których przetwarzane są dane osobowe powierzone 

którejkolwiek ze stron, składane na podstawie obowiązujących w danym momencie przepisów  

w zakresie ochrony danych osobowych, bez konieczności zmiany umowy. 
 

§ 10 

1. Integralną część umowy stanowi Zapytanie ofertowe oraz Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne właściwe przepisy. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, strony poddadzą pod 

rozstrzygnięcie Sądu, właściwego rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
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(podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych) 
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