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Umowa 

  

 

zawarta w dniu …………….……. r. w Jelczu Laskowicach  pomiędzy: 

 

1) Zespołem Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu Laskowicach, 
z siedzibą w Jelczu Laskowicach, ul. Techników 26, 55-220 Jelcz Laskowice, NIP 912 174 64 53 

reprezentowaną przez: 

 

Agnieszkę Żak – Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu Laskowicach, 

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

 

reprezentowaną przez: 

 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej 

treści: 

§1 

Przedmiot zamówienia 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia  

publicznego pn.: „Doposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkoły w ramach 

projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole 

Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów 

kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-

IZ.00-02-316/18 Dostawa wyposażenia do pracowni językowej” w zakresie wynikającym z 

w/w zadania opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

2. Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zamówienia określa niniejsza umowa oraz 

stanowiące jej integralną część: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze 

wszystkimi wyjaśnieniami i zmianami oraz oferta Wykonawcy. 

3. Dostarczone w ramach niniejszej umowy produkty, muszą być fabrycznie nowe, wolne od 

wad i sprawne technicznie. 

4. Wykonawca dostarczy oraz przekaże produkty oraz dokumentację wyszczególnione  

w Szczegółowej specyfikacji  technicznej. W ramach dostawy Wykonawca dokona montażu 

przedmiotu zamówienia. 

5. Produkty dostarczane Zamawiającemu muszą spełniać wszystkie normy stawiane takim 

towarom przez prawo polskie oraz posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do 

obrotu na terytorium Polski. 
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§2 

Warunki dostawy 

 

1. Dostawa zostanie zrealizowana na koszt Wykonawcy w terminach określonych  

w § 3 niniejszej umowy, do wskazanej przez Zamawiającego szkoły, w godzinach jej pracy, 

do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w budynku. 

2. Wykonawca uzgodni telefonicznie dokładną datę i godzinę dostawy co najmniej   

z jednodniowym wyprzedzeniem. 

3. Do wzajemnych kontaktów w sprawie realizacji dostaw będą wskazani: 

- po stronie Zamawiającego: Agnieszka Żak  tel. 71 318 88 71 

- ………………………………….. 

4. Odbiór przedmiotu objętego zamówieniem zostanie potwierdzony w formie protokołu   

odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. przez upoważnionego pracownika  

Zamawiającego i pracownika Wykonawcy dostarczającego przedmiot zamówienia, po 

uprzednim sprawdzeniu  zgodności dostarczonego towaru z wymaganiami i ofertą 

Wykonawcy. Protokół odbioru  stwierdzający prawidłowe wykonanie umowy stanowi 

podstawę do wystawienia faktury  VAT. 

5. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 4 będzie zawierał w szczególności:   

- datę i miejsce dostawy przedmiotu umowy, 

- zakres dostawy, 

- ewentualne zastrzeżenia co do przedmiotu umowy. 

6. Ryzyko oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do miejsca 

odbioru, w tym koszty przewozu, zabezpieczenia i ubezpieczenia towaru ponosi Wykonawca. 

7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot jest niezgodny z zamówieniem lub 

nie jest kompletny, Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia 

sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.  

8. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy w formie 

pisemnej, odpowiedni termin, nie dłuższy jednak niż 3 dni robocze, na usunięcie 

stwierdzonych protokołem wad. 

9. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w ust. 8, Zamawiający może od umowy 

odstąpić i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej, określonej w § 6 ust. 1 pkt. 3 umowy. 

 

§3 

Termin realizacji zamówienia 

 

Strony ustalają termin wykonania zamówienia do 42 dni od dnia podpisania umowy. 

 

§4 

Gwarancja 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne  

i prawne przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich, 

wynikające z naruszenia praw, własności intelektualnej i przemysłowej, w tym praw 

autorskich, patentów, itp. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na towar objęty przedmiotem umowy na okres ………. 

miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu obioru bez zastrzeżeń*. 

3. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do towaru objętego niniejszą umową stosowne 

dokumenty techniczne i karty gwarancyjne. 
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4. Wszelkie koszty napraw gwarancyjnych, w tym koszty transportu ponosi Wykonawca.  

5. W przypadku awarii lub wad powstałych w trakcie użytkowania towaru objętego 

gwarancją, termin skutecznej naprawy wynosi 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia i jest 

realizowany przez cały czas trwania gwarancji. Okres naprawy wydłuża okres gwarancji. 

6. Jeżeli czas naprawy przekroczy 14 dni roboczych, Wykonawca na czas naprawy udostępni 

sprzęt zastępczy o paramentach i standardach zbliżonych do urządzenia serwisowanego. 

7. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu będzie dłuższy niż 21 dni robocze lub jakikolwiek 

produkt będzie wymagał naprawy po raz trzeci w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, 

Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy, taki sam lub inny  

o nie gorszych parametrach i standardach, który zostanie zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

8. Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był 

wyłączony z eksploatacji z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego. Liczbę 

tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła między datą pisemnego zgłoszenia uszkodzenia  

a datą naprawy. 

9. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, okres gwarancji wymienionego 

sprzętu biegnie od nowa od daty jego dostarczenia. 

10. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od 

uprawnień z tytułu rękojmi. 

§5 

Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę w wysokości: 

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

2. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

VAT wystawionej przez  Wykonawcę po wykonaniu i protokolarnym odbiorze przedmiotu 

umowy. 

3. Wystawiane przez Wykonawcę faktury VAT muszą umożliwiać zapłatę, w formie o której 

mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). 

4. Zamawiający nie przewiduje dokonywanie płatności częściowych oraz nie przewiduje 

udzielania zaliczek. 

5. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr ……………………………………… 

w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT wraz z kompletem dokumentów odbiorowych. Podstawą wystawienia faktury jest 

protokół odbioru, o którym mowa w §2 ust. 4. 

6. Wskazane w fakturach VAT należności zawierają podatek od towarów i usług, zgodnie 

z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2174). 

7. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy wskazany w §5 ust. 5 znajduje się na „Białej 

liście” podatników VAT dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Finansów oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

8. Faktury VAT wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone 

Wykonawcy bez ich uiszczenia. 

9.  Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10.Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 

Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek umownych. 
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§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach: 

1) za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia - w wysokości 0,2 % wartości 

wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, 

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - 

w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy –  

w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. 

2. Jeżeli opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy będzie dłuższe niż 14 dni 

Zamawiający będzie miał prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,  

a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej określonej w ust. 1 pkt. 3.  

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych, o których mowa  

w niniejszej umowie z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile kary 

umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

 

§ 7 

Zmiana umowy 

 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp poza okolicznościami określającymi 

możliwość dokonania zmian Umowy wymienionymi w powyższym artykule i punkcie 19.2 

SIWZ, przewiduje w szczególności możliwość zmiany Umowy w przypadku: 

1) Wycofania z sieci dystrybucji lub z innego powodu niedostępności oferowanego towaru 

oraz niemożliwości dostarczenia go zamawiającemu, w takim przypadku zamawiający 

dopuszcza dostarczenie innego modelu towaru pod warunkiem, że spełnia on/ono wszystkie 

parametry określone przez zamawiającego, a zamawiający wyraził na piśmie zgodę na 

dokonanie takiej zmiany i zmiana ta nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów po stronie 

Zamawiającego; 

2) W przypadku określonym w pkt 1 zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji 

umowy o 14 dni. 

2. W przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 1 wykonawca, przed dostawą jest zobowiązany 

złożyć zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające brak możliwości dostarczenia 

Sprzętu określonego w Umowie oraz wskazać modeli typ proponowanego nowego Sprzętu 

wraz z zapewnieniem o spełnianiu parametrów określonych przez Zamawiającego. 

 

 

§ 8 

Inne postanowienia 

 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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3. Spory pomiędzy stronami mogące wynikać z realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , z których jeden 

otrzymuje Wykonawca, a drugi Zamawiający. 

 

§ 9 

Integralne elementy umowy 

 

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki: 

1. SIWZ, 

2. oferta Wykonawcy, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                        WYKONAWCA: 

……………………                                                                                           ………………… 

 

 
 


