
UMOWA …………………2020 

zawarta dnia ………………..r w Szczebrzeszynie, pomiędzy: 

Gmina Szczebrzeszyn, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22 - 460 Szczebrzeszyn, NIP 922-26-99-726  

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza, ul. Ogrodowa 16, 22-460 Szczebrzeszyn, 

reprezentowaną przez Agatą Jonasz – dyrektora szkoły 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………, z siedzibą: ………………………………………………, reprezentowaną 

przez:………………………………………….., zwanego dalej ,,Wykonawcą”. 

§ 1 

1. Zgodnie z wynikiem zapytania   ofertowego nr 1/SP1/2020  Zamawiający zleca, a Wykonawca  

przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, dostawę przedmiotu zamówienia w zakresie: 

 …………………………………………………………………. 

2. Przedmiot umowy obejmuje zakres szczegółowo przedstawiony  w załączniku A do niniejszej 

umowy (treść załącznika zgodna z zapisami zapytania ofertowego). 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na jego własność sprzęt 

stanowiący przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 2 niniejszej umowy, który winien być 

fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz  winien  

spełniać  obowiązujące  normy  bezpieczeństwa.   

4. Oferta Wykonawcy złożona w zapytania ofertowym  o numerze nr 1/SP1/2020  stanowi  

integralną części niniejszej umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z: 

1)  zapisami zapytania ofertowego wraz z załącznikami, 

2)  postanowieniami złożonej oferty, 

3)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami. 

2. Wykonawca zobowiązany jest by wszystkie dostarczane sprzęty objęte umową posiadały 

stosowne atesty, certyfikaty wymagane obowiązującymi w  tym zakresie przepisami oraz potwierdzały 

spełnianie wymagań Zamawiającego, opisanych w treści zapytania ofertowego nr 1/SP1/2020. 

Niniejsze  dokumenty,  Wykonawca  dostarczy Zamawiającemu najpóźniej z dniem spisania protokołu 

odbioru. 

§ 3 

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 13.11.2020 r. od dnia 

podpisania niniejszej umowy, tj. od dnia ……..2020 . 



2. Wykonawca zobowiązany jest  uzgodnić  z Zamawiającym termin rozpoczęcia  dostawy. 

Dostawa sprzętu nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w opakowaniu fabrycznym odpowiadającym 

właściwościom sprzętu, zapewniającym jego całość i nienaruszalność. 

3. Odbiór sprzętu nastąpi na podstawie protokołów odbioru. Odbiór sprzętu zostanie dokonany 

przez uprawnione do tego osoby, wskazane w niniejszej umowie. 

4. W przypadku stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  Wykonawca  dostarczył   sprzęt 

niezgodny z umową, w szczególności:  z zakresem  przedmiotu zamówienia, przedstawionym  

w załączniku nr A do niniejszej umowy, z zapisami zapytania ofertowego oraz niezgodny ze złożoną 

ofertą lub że sprzęt jest niekompletny, lub posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający 

może odmówić jego odbioru, sporządzając protokół  zawierający  przyczyny odmowy odbioru,  

a następnie wezwie Wykonawcę do dostarczenia sprzętu zgodnego z umową, kompletnego i wolnego 

od wad wyznaczając mu w tym celu nowy termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni. Procedura czynności 

odbioru w tym przypadku zostanie powtórzona. 

5. W przypadku  stwierdzenia  przy  odbiorze  jakościowym  wad  w  dostarczonym  sprzęcie 

Zamawiający nie dokona odbioru sprzętu oraz dokonana niezwłocznego zgłoszenia tego faktu 

Wykonawcy z podaniem przyczyn odmowy odbioru jakościowego dostarczonego sprzętu. W tym 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na wolny od wad najpóźniej w terminie 

7 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 

§ 4 

W przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia lub sprzętu, 

Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, 

spełniających wymagania Zamawiającego opisane w zapytaniu ofertowym, za cenę zaoferowaną  

w ofercie. W takiej sytuacji nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy. 

§ 5 

Wykonawca może zlecić  wykonanie  części  zamówienia  osobom  fizycznym lub  prawnym, 

zatrudniającym pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie 

do wykonania tych części. Fakt realizacji prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy  

z jakiejkolwiek odpowiedzialności czy obowiązków w ramach niniejszej umowy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. 

§ 6 

1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za kontakty z Wykonawcą, nadzór nad 

prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia  oraz odbiór sprzętu Jest: 

- …………………., tel. kont/e-mail: …................................, funkcja: …………………………….. 

 2. Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za kontakty z Zamawiającym, nadzór  nad 

prawidłową realizacją zamówienia  są: 

- ….........................................................,tel. kont/e-mail: …......................................................... 

§ 7 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia 



wynosi ………………………………zł brutto, w tym obowiązująca stawka VAT, 

słownie:………………………………………………………...zł brutto w tym obowiązująca stawka VAT.  

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przed miotu zamówienia,  

w szczególności koszty transportu, zabezpieczenia  materiałów podczas transportu oraz koszty 

związane z naprawą ewentualnych szkód powstałych na skutek realizacji zamówienia. 

§8 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi i przedłoży Zamawiającemu 

fakturę wraz z końcowym protokołem odbioru podpisanym przez uprawnione do tego osoby  

z ramienia Zamawiającego, wskazane w niniejszej umowie. 

2. Zapłata będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni, 

licząc od dnia otrzymania  faktury przez Zamawiającego. 

3. Zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu należne wynagrodzenie będzie przekazane na 

następujący rachunek bankowy Wykonawcy:………………………………………………………………………………. 

4. Spóźnienie w zapłacie spowoduje obowiązek zapłaty odsetek w wysokości ustawowej. 

§9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 

1) za spóźnienie w wykonaniu umówionego przedmiotu zamówienia w wysokości 0,60 % całkowitej 

wartości umowy za każdy dzień spóźnienia, 

2) za spóźnienie w usunięciu wad umówionego przedmiotu odbioru  w wysokości  0,60 % całkowitej 

wartości umowy za każdy dzień spóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za nienależyte wykonanie umowy obniżające założoną jakość przedmiotu zamówienia w wysokości 

maksymalnie do 20 % całkowitej wartości umowy. 

2. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnej Wykonawcy. Zapłata 

karumownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

§10 

W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy 

przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

§11 

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu gwarancji, że dostarczony  przedmiot  umowy  jest 

fabrycznie nowy  i wolny  od  wad  oraz  odpowiada, co do  jakości  wymogom  wyrobów dopuszczonych 

do obrotu. 

2. Wykonawca jest również odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

w przedmiocie umowy, zgodnie z przepisami ustawy Kodeksy Cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 1145, z 

późn.zm.). 

3. Zamawiający może wykonywać  uprawnienia z  tytułu rękojmi za wady niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 



§12 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach ustawy Kodeks Cywilny Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) zostanie ogłoszona upadłość lub zostanie wszczęty proces likwidacji Wykonawcy, 

2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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 14 dni  od powzięcia wiadomości   o powyższych 

okolicznościach. W takiej   sytuacji Wykonawca może żądać  wyłącznie wynagrodzenia należnego  

z tytułu wykonania przez niego części umowy. 

3) wykonawca nie rozpoczął dostawy bez uzasadnionych przyczyn w wyznaczonym umową terminie 

oraz nie kontynuuje ich w terminie 3 dni od wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) wykonawca przerwał z nieuzasadnionych przyczyn realizację przedmiotu zamówienia i przerwa ta 

trwa dłużej niż 7 dni, 

5) wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy, niezgodnie z  obowiązującymi 

normami,  albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i pomimo wezwania Zamawiającego  

złożonego  na  piśmie  do  zmiany  sposobu  wykonania,  nie reaguje. Zamawiający może powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu Przedsiębiorcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i winno zawierać 

uzasadnienie. 

§13 

Zmiany umowy muszą być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz zapisami § 14 niniejszej 

umowy.  

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają  przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§15 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§16 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 

dla Wykonawcy.  

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 


