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Umowa nr ……………. 

 

Zawarta w dniu ...................... w Kruszynie pomiędzy Gminą Kruszyna z siedzibą w Kruszynie 

ul. Kmicica 5  NIP 949-21-67-011 reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Kruszyna – Jadwigę Zawadzką 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Eweliny Kokot 

zwaną dalej „ Zamawiającym” 

a............................................................................................................................ 

z siedzibą w ........................................................................... NIP................................  

reprezentowaną /-ym przez: 

1. .................................................................. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

łącznie zwanych „Stronami” 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu             

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego           

pn. „Wyposażenie Szkół Podstawowych w ramach projektu pn. Rozwój wiedzy i 

umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna – zakup 

pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego.” Strony oświadczają co następuje: 

§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji Przedmiot umowy, którym 

jest …………………………………………. 

Część 1 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Szkół Podstawowych w Kruszynie, Lgocie 

Małej i Widzowie w pomoce dydaktyczne zgodnie opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym  w rozdziale V niniejszej Specyfikacji.  

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, transport, dostarczenie oraz wniesienie 

przedmiotu zamówienia do: 

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie; ul. Pocztowa 2 42-282 

Kruszyna 

- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lgocie Małej ul. Szkolna 1/3 

42-282 Lgota Mała 

- Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie ul. Żwirki i Wigury 

16 42-282 Widzów 

Zamawiający nie dopuszcza realizowania dostaw sukcesywnie. Wykonawca zobowiązany 

jest zrealizować dostawę w jednym terminie uzgodnionym z Zamawiającym z minimum 3 

dniowym pisemnym wyprzedzeniem. Odpowiedzialność za uszkodzenie przedmiotu 
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zamówienia w czasie transportu oraz wnoszenia ponosi Wykonawca. Szczegółowy opis 

przedmiotu umowy zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

Część 2 zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Szkół Podstawowych w Kruszynie, Lgocie 

Małej i Widzowie w sprzęt elektroniczny zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w rozdziale V niniejszej specyfikacji.   

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, transport, dostarczenie oraz wniesienie 

przedmiotu zamówienia do: 

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie; ul. Pocztowa 2 42-282 

Kruszyna 

- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lgocie Małej ul. Szkolna 1/3 

42-282 Lgota Mała 

- Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie ul. Żwirki i Wigury 

16 42-282 Widzów 

Zamawiający nie dopuszcza realizowania dostaw sukcesywnie. Wykonawca zobowiązany 

jest zrealizować dostawę w jednym terminie uzgodnionym z Zamawiającym z minimum 3 

dniowym pisemnym wyprzedzeniem. Odpowiedzialność za uszkodzenie przedmiotu 

zamówienia w czasie transportu oraz wnoszenia ponosi Wykonawca. Szczegółowy opis 

przedmiotu umowy zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Informacje wspólne dla Części 1 oraz Części 2 zamówienia: 

1) Dostarczone produkty muszą być wykonane z materiałów nietoksycznych, zgodnych     

z aktualnymi normami, fabrycznie nowe, wolne od wad i bez uszkodzeń 

mechanicznych, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację 

zapakowanego produktu. 

2) Zamawiający wymaga, aby wydania książek i pomocy dydaktycznych były wydaniami 

najnowszymi. Zamawiający dopuszcza wydania starsze tylko wówczas, gdy nie ukazało 

się jeszcze wydanie nowe, poprawione lub uzupełnione. Zamawiający wymaga książek 

bez wad i pomyłek wydawcy.  

3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone egzemplarze nie 

spełniają wymagań Zamawiającego, Wykonawca winien wymienić je na inne 

spełniające te wymogi.  

4) Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być oznaczone zgodnie                        

z obowiązującymi przepisami, w szczególności znakami bezpieczeństwa oraz muszą  

posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty wymagane dla przedmiotów przeznaczonych  

do użytkowania w placówkach oświatowych. 

3. W przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę elementu 

Przedmiotu umowy wskazanego w ofercie z powodu braku jego dostępności na rynku, co 

zostanie potwierdzone przez jego producenta, dopuszczalne jest dostarczenie przez 

Wykonawcę za zgodą zamawiającego elementu Przedmiotu umowy o parametrach 

technicznych, użytkowych i funkcjonalnych nie gorszych i cenie nie wyższej niż 
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wynikające z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest każdorazowo 

przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie producenta, o którym mowa powyżej oraz opis             

parametrów technicznych, użytkowych i funkcjonalnych potwierdzających, że 

zaoferowany element Przedmiotu umowy spełnia wymagania Zamawiającego. Zmiana 

taka wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Część 1 zamówienia w terminie ………. dni 

od zawarcia umowy  tj. do ………………………….. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Część 2 zamówienia w terminie ………. dni 

od zawarcia umowy tj. do ………………………….. 

2. Za fakt potwierdzający dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1 uważane będzie 

spisanie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 6. 

3. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu niezbędny czas na sprawdzenie, weryfikację 

przedmiotu umowy, który Zamawiający określa na 3 dni robocze liczone od dnia dostawy 

całości Przedmiotu umowy do danej placówki oświatowej. 

4. Sprawdzenie, weryfikacja Przedmiotu umowy będzie polegało na upewnieniu się, że 

Przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych, działa zgodnie z jego przeznaczeniem,                        

i w szczególności, że odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w wybranej 

przez Zamawiającego ofercie.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu dostarczonego Przedmiotu umowy,                                    

w przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości wskazanych w ust. 4. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt odebrać z placówki 

oświatowej wadliwy Przedmiot umowy oraz wymienić go na nowy.  

6. Po pozytywnej weryfikacji całości Przedmiotu umowy Strony podpiszą protokół odbioru 

końcowego. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi: 

Część 1 zamówienia: 

brutto: ………………………………………………………………….... zł 

słownie: ..................................................................................................... zł  

w tym wartość podatku VAT, który Zamawiający zobowiązany będzie bezpośrednio 

odprowadzić do Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. 

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 710 ze zm):  

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

Część 2 zamówienia: 

brutto: ………………………………………………………………….... zł 

słownie: ..................................................................................................... zł  
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w tym wartość podatku VAT, który Zamawiający zobowiązany będzie bezpośrednio 

odprowadzić do Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. 

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 710 ze zm):  

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

2. Szczegółowe zestawienie cen jednostkowych zawiera załącznik nr 1 do umowy. 

3. Kwoty brutto zawierają należny podatek od towarów i usług wg przepisów 

obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy w związku z 

nieprawidłowym zastosowaniem i naliczeniem przez niego nieodpowiedniej stawki 

podatku od towarów i usług dla Przedmiotu umowy. 

5. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej procentowej stawki podatku 

od towarów i usług (VAT), kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej umowy 

odpowiednio dostosowana. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie 

obowiązywania umowy. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 pomniejszone o wartość podatku VAT, 

który Zamawiający zobowiązany będzie bezpośrednio odprowadzić do Urzędu 

Skarbowego zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek 

Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania poprawnej 

pod względem formalnym i rachunkowym faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 

8. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego, 

o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy. 

§ 4 

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać za pomocą podwykonawcy 

następujący zakres dostaw:......................................................., natomiast pozostały zakres 

dostaw będzie wykonywać osobiście. 

2. Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy                                      

z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za 

działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne. 

3. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec 

Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 

jeżeli ten realizuje powierzoną mu część zamówienia w sposób wadliwy, niezgodny                

z założeniami i przepisami. 

§ 5 

RĘKOJMIA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Przedmiot umowy ma 

wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony 
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albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia Przedmiotu umowy, jeżeli Przedmiot 

umowy nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił Zamawiającego, albo jeżeli 

Przedmiot umowy został odebrany przez Zamawiającego w stanie niezupełnym. 

2. Termin rękojmi wynosi 2 lata licząc od dnia odbioru końcowego, a w przypadku gdy 

wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 2 lata, okres rękojmi ulega wydłużeniu 

do zaoferowanej długości okresu gwarancji. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad Przedmiotu umowy 

istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź 

powstałych po odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w Przedmiocie umowy w 

chwili odbioru. 

4. O wykryciu wad i usterek w okresie rękojmi Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 

piśmie wyznaczając mu termin do ich usunięcia. 

5. W razie awarii, wad uniemożliwiających eksploatację czas reakcji Wykonawcy wynosi 

maksymalnie 48 godzin licząc od momentu ich zgłoszenia. 

6. Usunięcie wad i usterek zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

7. Jeżeli z powodu wady fizycznej Zamawiający odstępuje od umowy albo żąda obniżenia 

ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że 

szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, 

jeżeli Zamawiający zgłosił ich istnienie Wykonawcy w okresie rękojmi bądź w sytuacji, 

gdy Wykonawca wadę podstępnie zataił. 

GWARANCJA 

1. Wykonawca gwarantuje kompletne, jakościowo dobre wykonanie Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgodnie ofertą: 

1) Część 1 zamówienia:   .......... miesięcy gwarancji na wykonany Przedmiot umowy 

2) Część 2 zamówienia: ……… miesięcy gwarancji na wykonany Przedmiot umowy  

3) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

§ 6 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy na Część 1 zamówienia zabezpieczenie na 

poczet należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej brutto podanej w 

ofercie, tj. kwotę ……………….. w formie ……………………………… na okres 

………………… 

2. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy na Część 2 zamówienia zabezpieczenie na 

poczet należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej brutto podanej w 

ofercie, tj. kwotę ……………….. w formie ……………………………… na okres 

………………… 
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3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży             

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy, 

2) Wykonawca dwukrotnie dostarczy Przedmiot umowy niezgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w wybranej przez Zamawiającego ofercie  

3) Wykonawca realizuje dostawy w sposób niezgodny z niniejszą umową. 

2. Z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 oświadczenie o odstąpieniu od umowy może 

zostać złożone przez Zamawiającego w terminie 7 dni od powzięcia informacji                             

o powyższych okolicznościach. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto dla 

danej Części zamówienia określonego w § 3 ust.1., 

2) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 

dla danej Części zamówienia, należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu 

umowy za każdy dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub stwierdzonych 

protokolarnie w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

brutto dla danej Części zamówienia, należnego Wykonawcy z tytułu realizacji 

Przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego 

na usunięcie wad, maksymalnie do wysokości 30 % wynagrodzenia brutto dla danej 

Części zamówienia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu umowy; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia brutto dla danej Części 

zamówienia określonego w § 3 ust.1. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest 

wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.  

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 
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otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień 

opóźnienia. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kar umownych przez Wykonawcę 

dokona potrącenia wysokości kar z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę.  

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary                        

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

6. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary umowne 

nie pokrywają poniesionej szkody. 

§ 9 

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być zbywane w drodze cesji, chyba 

że Zamawiający wyrazi na to zgodę. 

§ 10 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu umowy, formularz cenowy, 

2) SIWZ. 

§ 11 

Zmiana umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, 

jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy, a w szczególności w przypadku zmiany 

wynagrodzenia zgodnie z § 3 ust. 5 niniejszej umowy. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Kodeks cywilny i ustawa 

Prawo zamówień publicznych.  

§ 13 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przed Sądem właściwym 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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