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PROJEKT 

PCKZiU.271.18.CKZ.2019  

 

UMOWA nr.......…. 2019 

 

Zawarta w dniu ………….. 2019 r., pomiędzy Powiatem Wielickim – Powiatowym Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Wieliczce przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 

105, reprezentowaną przez:  

1. Macieja Filiciaka – Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Wieliczce 

Zwaną dalej, Zamawiającym’’ 

 

a  

…………………………………………………….NIP/REGON,  reprezentowaną/ym przez  

 

1. ………………………………. 

2. ………………………………… 

 

 

Zwaną dalej, Wykonawcą’’. 

 

§ 1 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa zawarta jest zgodnie z wymogami ustawy                 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1986),                        

a Wykonawca został wybrany przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą   

Zakup wraz z dostawą, montażem sprzętu gastronomicznego wyposażenia 

nowej pracowni gastronomicznej dla uczniów. 

  

2. Wyposażenie pracowni obejmuje: 

1) Stół centralny ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9); rant tylny, mebel trwale 

spawany; + drzwi suwane z uchwytami zamykane na klucz, półka w środku, zabudowa 

tylna. USTAWIENIE ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (pozycja nr 1 na projekcie)  

Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY 

- 8 sztuk  

2) Kuchnia 4-palnikowa elektryczna na podczerwień na podstawie zamkniętej                       

z drzwiami zamykanymi na klucz. Płaszczyzna robocza i panele przednie wykonane ze 

stali nierdzewnej ino AISI 304. Płaszczyzna z tworzywa szklano-ceramicznego,                        

o grubości 6 mm. Rezystancje elektryczne osiągają wysokie temperatury (500 °C)                  

i promieniując, podgrzewają płaszczyznę gotującą. Odpowiednie oznakowanie stref 
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umożliwiające poprawne umiejscowienie garnków. Lampka kontrolna sygnalizująca po 

wyłączeniu pozostałe ciepło. Uchwyt o wysokiej rezystancji, wykonany ze stali AISI 304, 

o grubości 20/10. Nóżki nastawne. Moc minimum 12,5 kW. USTAWIENIE, MONTAŻ DO 

INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (pozycja nr 2 na projekcie)                       

Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY 

- 8 sztuk 

3) Stół ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9), rant tylny wraz z jedną komorą 

zlewu w centralnej części; mebel trwale spawany; + drzwi suwane z uchwytami 

zamykane na klucz, półka w środku, blok 3 szuflad po lewej stronie zamykane na klucz, 

zabudowa tylna, korpus cofnięty o 100 mm w celu schowania przyłączy instalacyjnych. 

Otwór pod baterię oraz bateria zlewozmywakowa łokciową z obrotową wylewką                       

z zaworami zasuwowymi (długość ramienia 320mm, wysokość 185 mm) + USTAWIENIE 

I MONTAŻ DO INSTALACJI SANITRANEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (pozycja 

nr 4 i 5 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO 

OBMIARZE Z NATURY – 8 sztuk 

4)  Szafa chłodnicza 2-drzwiowa 700 l, moc minimum 450 Wat, wykonana ze stali 

nierdzewnej (obudowa oraz wnętrze), system samoczynnego zamykania drzwi, 

wyświetlacz temperatury, półki w wyposażeniu (min.4), drzwi dzielone. Zakres 

temperatury -2 do 8 stopni. + USTAWIENIE I MONTAŻ DO INSTALACJI ZGODNIE                     

Z PROJEKTEM TECHNOLOGII ( pozycja nr 7 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM 

EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY – 3 sztuki  

5) Zestaw blok słupek trzech piekarników elektrycznych z termoobiegiem. 

Pojemność pojedynczej komory minimum 70 litrów. Sterowanie elektroniczne, dotykowe 

na froncie piekarnika. Czyszczenie- katalityczne. Prowadnice teleskopowe, moc 

przyłączeniowa 3,5 kW na piekarnik. Minimalne wyposażenie: automatyczne 

programowanie, automatyczne programy pieczenia, automatyczne wyłączenie, 

elektroniczna regulacja temperatury, proponowanie temperatury, sygnał końca 

pieczenia, szybki nagrzew, miękkie domykanie drzwi, wyświetlacz elektroniczny, 

wyświetlany czas trwania programu. Zimne drzwi, automatyczne wyłączenie, blokada 

przed przypadkowym uruchomieniem, blokada przed zmianą ustawień. Przykładowe 

programy pieczenia na wyposażeniu: grzałka dolna z termoobiegiem, grzałka dolna                 

i górna, grzanie dolne. + USTAWIENIE I MONTAŻ DO INSTALACJI ZGODNIE                         

Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (pozycja nr 8 na projekcji) Z UWZGLĘDNIENIEM 

EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY – 3 sztuki 

6) Szafa dwudzielna ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z drzwiami 

suwanymi; zamykanymi na klucz, 2 półki w każdej komorze szafy zamontowane na 

stałe; mebel trwale spawany; + USTAWIENIE I MONTAŻ DO INSTALACJI SANITRANEJ 

ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (Pozycja nr 9 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM 

EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY – 2 sztuki   

7) Stół z szafką z drzwiami zamykanymi na klucz, ze stali nierdzewnej typu AISI 304 

(OH18N9), rant tylny; mebel trwale spawany, USTAWIENIE ZGODNIE Z PROJEKTEM 

TECHNOLOGII (pozycja nr 11 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH 

KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY - 1 sztuka  

8) Zmywarka gastronomiczna nierdzewna z funkcją wyparzania; elektroniczny 

wyświetlacz temperatury; pompa zrzutowa wody; podwójne ścianki obudowy, 3-4 

programy myjące; czas trwania cyklu max.180 sek., 2 pary ramion myjąco-płuczących 

(góra/dół) temp. Mycia 50-60; temperatura wyparzania 85-90; wsad max. 320 mm, 
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mm, kosz 500x500mm; pompa płuczna, zbiornik wyrównawczy, w zestawie - dozownik 

płynu myjącego - dozownik płynu płuczącego (w komplecie 10 litrów płynu myjącego 

oraz 10 l płynu nabłyszczającego); w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny, kosz do 

szkła oraz pojemnik na sztućce, podstawa pod zmywarkę + USTAWIENIE I MONTAŻ DO 

INSTALACJI SANITRANEJ i ELEKTRYCZNEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII 

(pozycja nr 12 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT 

POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY, Moc minimum 6,5 kw. Wymiar: 570-610x570-

610x800-850mm – 1 sztuka 

9)  Stół mroźniczy 3-drzwiowy. Wykonany z wysokiej, jakości stali nierdzewnej, blat                 

o grubości 50 mm z rantem tylnym o wysokości 40 mm. Samoczynnie zamykające się 

drzwi. Regulowana wysokość półek w szafkach. Regulowana wysokość nóżek. 

Odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika. Wymuszony system 

chłodzenia komory, parownik z powłoką antykorozyjną. Czynnik chłodniczy: R-404 A, 

wolny od CFC. Agregat chłodniczy montowany fabrycznie po prawej stronie. Izolacja                 

z pianki poliuretanowej 60 mm. Sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury. 

Minimalny zakres temperatur od -18°C do -22°C. Bezproblemowa praca urządzenia do 

temp. otoczenia minimum +32°C.Wyposażone w min. 2 pary prowadnic oraz 2 półki 

rusztowe o wymiarach GN 1/1 na każde drzwi. Automatyczne odszranianie/odmrażanie. 

Wymiar 1700-1800x690-710x840-855 mm. + USTAWIENIE I MONTAŻ DO INSTALACJI 

ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (pozycja nr 13 na projekcie)                                       

Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY 

– 2 sztuki   

10) Czterodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach po 

dwie sztuki. Każda z komór wyposażona jest w wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki 

ubraniowe. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest 

z blachy czarnej o grubości 0,6 1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo 

poliestrowymi). Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole 

wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm USTAWIENIE 

ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (pozycja nr 14 na projekcie)                                   

Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY 

- 6 sztuk  

11)  Regał ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) 5 półek, w tym 3 przestawne, 

regał spawany, półki pełne USTAWIENIE ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII 

(pozycja nr 15 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT 

POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY – 1 sztuka  

12)  Regał ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) 5 półek, w tym 3 przestawne, 

regał spawany, półki pełne USTAWIENIE ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII                     

(pozycja nr 16 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT 

POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY – 1 sztuka  

13)  Szafa dwudzielna ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z drzwiami 

suwanymi; zamykanymi na klucz, 2 półki w każdej komorze szafy zamontowane na 

stałe; mebel trwale spawany; USTAWIENIE ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII 

(pozycja nr 17 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT 

POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY- 8 sztuk  

14)  Stół przyścienny ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9); rant tylny, mebel 

trwale spawany; + drzwi suwane z uchwytami zamykane na klucz, półka w środku, 

USTAWIENIE ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (pozycja nr 18 na projekcie)                   
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Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY 

- 1 sztuka 

3. Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu gastronomicznego zgodnie                                    

z zestawieniem, montaż sprzętu w pracowni, instruktarz obsługi dla personelu 

oraz niezbędny serwis w okresie gwarancyjnym. 

4. Zaleca się przed zamówieniem sprzętu dokonać pomiaru na miejscu w pracowni aby 

zgodnie z projektem zamontować zamówiny sprzęt. Wymiary podane w  kosztorysie 

ofertowym są wymiarami orientacyjnymi.  

5. Dokumenty w postaci SIWZ z integralnymi załącznikami, wraz ze złożoną ofertą                           

i formularzem cenowym stanowią uzupełnienie niniejszej umowy  

w elementach nieuregulowanych jej zapisami i mają moc obowiązującą strony.  

6. Zakup stanowi element projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim 

II" nr RPMP.10.02.01-12-0043/19, Który ubiega się o dofinansowanie w ramach konkursu 

nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. Dla Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, 

poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że sprzęt, o którym mowa w § 2 jest wolny od jakichkolwiek 

usterek, jest fabrycznie nowy i nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. 

Wykonawca oświadcza także, że sprzęt posiada wymagane parametry techniczne, znajduje 

się w stanie nieuszkodzonym, jest sprawny technicznie, spełnia wymagane polskim prawem 

normy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w fabrycznych 

opakowaniach wraz z dokumentacją użytkową opisującą, w języku polskim funkcje i sposób 

eksploatacji sprzętu, instrukcjami obsługi, konserwacji, gwarancjami itp. 

3. Koszty transportu i opakowania przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca. 

4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

znajdujące się w Wieliczce i wykona montaż we wskazanym przez Zamawiającego miejscu                

(sala gastronomiczna PCKZIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka)  

5. Montaż obejmuje ustawienie sprzętu zgodnie z załączonym do SIWZ projektem 

wyposażenia sali, podłączenie sprzętu, testowanie i instruktaż użytkowników.   

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1                  

w terminie 50 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad dostarczonego sprzętu na etapie 

odbioru technicznego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej 

wymiany na nowy w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia. 

8. Zamawiający dopuszcza dostawy częściowe przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że 

montaż całości, ustawienie i podłączenie sprzętu, testowanie przedmiotu zamówienia                     

i instruktaż użytkowników będzie dokonywany w jednym terminie.  

9. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostarczonych urządzeń w dni wolne od nauki 

szkolnej oraz poza godzinami 09.00 - 15.00. 

10. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby 

możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. 

11. Całość dostarczonego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji.  

12.  Przy realizacji dostawy Wykonawca zobowiązany jest umieścić na każdym opakowaniu 

informację o: nazwie produktu, jednostce miary i ilości, nazwie producenta. 

13.  Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia, w odniesieniu, do których przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania certyfikatu zgodności CE, posiadały tenże certyfikat. 

 

§ 4 
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1. Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Zamawiającego, w tym do dokonania 

technicznego odbioru przedmiotu umowy jest Maciej Filiciak – Dyrektor Powiatowego 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, tel.: 12 289 17 40; fax: 12 

289 17 88; e-mail: szkola@pckziu-wieliczka.pl 

2. Przedstawicielem Wykonawcy do technicznego przekazania sprzętu będzie ……………..,  

tel./fax. (….)………/(….)……... 

 

§ 5  

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy, 

zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie w kwocie netto................. zł 

(słownie:...................................... zł) objętej stawką podatku VAT w wysokości, 23% co 

daje łącznie ……………… zł brutto (słownie: ……………………………………. zł). Szczegółowa 

wycena zawarta jest w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej umowy, 

2. Kwota, o której mowa w ust. 2 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej 

realizacją, w tym: koszt opakowania, koszt dostarczenia oraz ewentualnego montażu itp. 

 

§ 6 

1. Zamawiający zapłaci za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie  jednej faktury VAT, 

wystawionej po dokonaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy.  

2. Przedłożona faktura VAT musi zawierać ceny jednostkowe każdego dostarczonego 

Zamawiającemu rodzaju przedmiotu umowy, zgodnie z załączonym do oferty formularzem 

asortymentowo-cenowym. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisanie przez przedstawiciela 

Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy nie zawierającego zastrzeżeń, co do 

jakości dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 

4. W przypadku wystąpienia usterek w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

ujętych w protokole odbioru końcowego, podstawą do wystawienia faktury będzie 

podpisanie przez strony protokołu w sprawie stwierdzenia usunięcia usterek. 

5. Faktura musi zostać wystawiona w następujący sposób: 

1) jako nabywcę wskazuje się Powiat Wielicki NIP: 683-17-42-730, a jako odbiorcę 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce – 32-020 

Wieliczka ul. marsz. J. Piłsudskiego 105,  

2) w przypadku braku możliwości technicznych spełnienia wymogu opisanego                 

w pkt. 5 ppkt. 1) jako nabywcę należy wskazać   Powiat Wielicki -  Powiatowe Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce – 32-020 Wieliczka ul. marsz. J. 

Piłsudskiego 105, NIP: 683-17-42-730, 

 

3) faktury VAT wystawione niezgodnie z pkt. 5 ppkt. 1) i 2) nie będą akceptowane.  

§ 7 

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem w terminie do 

14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, na konto podane przez 

Wykonawcę, przy spełnieniu wymogów określonych w paragrafie poprzedzającym.  

2. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

  

§ 8 

1. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela gwarancji: do …...... miesięcy, licząc od dnia 

bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub 

odbierze go z miejsca użytkowania na własny koszt.  

3. Zgłoszenia awarii będą dokonywane telefonicznie na nr (…..) ………., faksem na nr (…….) 

………….. lub elektronicznie na adres e-mail…………………@......... 
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4. Dostawca nieodpłatnie usunie ujawnione wady w ciągu 10 dni od momentu ich zgłoszenia 

przez Zamawiającego, w okresie obowiązywania gwarancji, czas reakcji serwisu 3 dni. 

5. Warunki gwarancji zezwalają Zamawiającemu na dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętu 

i dołączanie dodatkowych urządzeń. 

6. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w kartach gwarancyjnych, które zostaną 

wydane w dniu podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru. 

§ 9 

1. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 pkt. 2 za każdy dzień opóźnienia  

2. W przypadku nieusunięcia usterek przedmiotu umowy w terminie określonym w § 8                   

w czasie obowiązywania gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5, za każdy dzień 

opóźnienia. 

3. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 i 2 nie pokrywają całości poniesionej 

przez Zamawiającego szkody przysługuje mu prawo żądania odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

   

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

§ 12 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony oddają do rozpoznania przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

   

§ 13 

Umowa zostaje spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa 

dla Zamawiającego. 

     

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 


