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Załącznik nr 6 

UMOWA NR ……………………….. 

                                                   

W dniu ..........................2013 r. w Czernice Borowe pomiędzy Gminą Czernice Borowe REGON  

130378060, NIP 761 148 59 06, z siedzibą w Czernicach Borowych, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice 

Borowe,  zwanym w dalszej części "Zamawiającym" reprezentowanym przez: Wojciecha 

Brzezińskiego – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Grażyny Pszczółkowskiej – Skarbnika Gminy 

a …………………………………..., wpisanym  do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

………………………..……..,  

z siedzibą w 

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

…………. reprezentowanym 

przez………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części "Wykonawcą  

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

W  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
oraz na podstawie oferty Wykonawcy  złożonej w dniu …………………….. Wykonawca 
zobowiązuje się  do dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych określonych w wykazie 
stanowiącym załącznik  nr 1  do umowy   w ramach projektu „Czekamy na indywidualizację”  
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,  Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w 
jakości usług edukacyjnych”.  
 

 
§1. 

 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania w terminie wskazanym w §4. 

dostawę sprzętów oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w szkołach 

podstawowych z terenu gminy Czernice Borowe tj. w Szkole Podstawowej im. Janiny 

Sielickiej w Czernicach Borowych, Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w 

Rostkowie, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze, według wykazu stanowiącego 

zał. Nr 1 do niniejszej umowy. 
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2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby danej Szkoły na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

3. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiadać 

certyfikaty, atesty, świadectwa lub zezwolenia na znak bezpieczeństwa. 

 

§ 2. 

 
 1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

 a) spełnienia wszystkich warunków i wymagań stawianych w niniejszej umowie, SIWZ i ofercie 

Wykonawcy, które stanowią załącznik nr 2 i 3 do umowy, 

 b) załadunku, transportu przedmiotu umowy do miejsca wskazanego w §5. ust 1 oraz jego 

rozładunku, 

 c) dostarczenia Zamawiającemu, dokumentów zgodnie z postanowieniami §5. Ust. 5, 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za i gwarantuje: 

a) przestrzeganie przepisów BHP, p.poż. jak i regulaminów obowiązujących na terenie 

obiektu, w którym będzie wykonywana umowa, 

b) utrzymywanie w czystości miejsca dostawy przedmiotu umowy, 

c) pokrycie wszelkich szkód wyrządzonych w związku z wykonaniem umowy również 

w przypadku ich wyrządzenia przez podmioty, którymi Wykonawca posłużył się w celu 

            zrealizowania umowy. 

 
§3. 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) współdziałania z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, 

2) dokonania odbioru w sposób zgodny z regułami opisanymi w §5, 

3) terminowego i zgodnego z umową uregulowania należności wobec Wykonawcy. 

 

§4. 

1. Dostawa przedmiotu umowy i jego odbiór opisany w §5 nastąpią w miejscu określonym 

w §5 ust.1 w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 października 2013r. 

2. Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nastąpi od dnia podpisania umowy. 

3. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na 

Zamawiającego z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy zakończonego podpisaniem bez 
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żadnych zastrzeżeń protokołu odbioru. 

§5. 

 

1. Miejscem dostawy i odbioru są budynki : Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w 

Czernicach Borowych ul. Szkolna 10, Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w 

Rostkowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze. 

2. Strony postanawiają, że zostanie dokonany jeden odbiór po wykonaniu przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy w całości tj. po zrealizowaniu dostawy do wszystkich szkół wymienionych w 

ust. 1. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem o terminie dostawy z co najmniej 1 (jedno) 

dniowym wyprzedzeniem. 

4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu roboczym 

( od poniedziałku do piątku), w godz.7.00-15.00. 

5. Do dnia dostawy (łącznie z tym dniem) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w języku 

polskim następujące dokumenty: dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi, dokumenty 

potwierdzające zgodność dostarczanego przedmiotu umowy z normami Unii Europejskiej , 

certyfikaty, atesty, świadectwa lub zezwolenia na znak bezpieczeństwa przedmiotu umowy. 

6. Z czynności odbioru przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego sporządzą protokół 

odbioru. 

7. Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru został podpisany przez Zamawiającego 

bez uwag. 

8. Warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie dokumentów opisanych w ust. 5. 

9. Jeżeli w trakcie zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, w tym braki ilościowe, dające 

się usunąć, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając termin dla ich usunięcia. 

Za odmowę odbioru należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru ze stwierdzonymi wadami 

i/ lub uwagami. Dostawa przedmiotu umowy wolnego od wad musi nastąpić nieprzekraczalnie 

w terminie wskazanym w protokole. 

10. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i usterek, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu fakt ich usunięcia a Zamawiający po potwierdzeniu prawidłowego wykonania 

dokona odbioru przedmiotu umowy. Do ponownego odbioru zastosowanie znajdą reguły opisane 

w ust.1-10. 

11. W sytuacji opisanej w ust. 9, jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia lub nie jest 
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możliwa ich wymiana rzeczy na wolną od wad to: - 

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają lub nie utrudniają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, o wartość 

rzeczy uszkodzonych lub wadliwych, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają lub utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy i odmówić wypłaty wynagrodzenia 

w całości. 

§6. 

 

1. Zgodnie z ofertą – Załącznikiem nr 3 do umowy, cena [wartość brutto] z tytułu wykonania 

umowy należycie i w całości wynosi……………………….(słownie: ………… złotych). 

2. Ceny jednostkowe poszczególnych elementów przedmiotu umowy są określone w wykazie 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

3 .Cena opisana w ust.1 [wartość brutto] należna za wykonanie niniejszej umowy, obejmuje 

wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją całości przedmiotu umowy oraz warunkami 

stawianymi  w niej przez Zamawiającego, a w szczególności uwzględnia następujące koszty: 

1) dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca wskazanego w §5 ust.1, 

2) załadunku i rozładunku, 

3) ubezpieczenie transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, 

4) dostarczenia wszelkich dokumentów, wymaganych niniejszą umową, 

5) serwisu w okresie gwarancji. 

4. Ustalone przez strony wynagrodzenie za przedmiot umowy jest niezmienne i nie podlega 

waloryzacji w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

5. Prawa i obowiązki Wykonawcy w tym prawo do ceny wynikające z niniejszej umowy 

nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich. 

 

§7. 

1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po dokonaniu odbioru 

w sposób opisany w §5 ust.7. 

2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy o nr…………………………………………………………………………………………. 

3. Ustala się termin płatności na 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej 
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prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy. 

4. Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury jedynie po dokonaniu odbioru, w sposób 

opisany w §5 ust.7. 

§8. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji przedmiot zamówienia licząc 

od daty odbioru dokonanego w sposób opisany w §5 ust.7 na okres 12 miesięcy. 

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie prowadził naprawy gwarancyjne 

przedmiotu zamówienia w następujący sposób: 

a) wykonawca zobowiązuje się do podjęcia prac nie później niż w ciągu 2 dni od powiadomienia 

o zaistnieniu usterki; 

b) usunięcia usterki w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

3. W okresie trwania gwarancji pełne koszty napraw, w tym również dojazdu bądź transportu  

ponosi Wykonawca. 

4. W wypadku konieczności wymiany bądź naprawy przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do dostarczenia zastępczego elementu, nie później niż w ciągu 7 dni od 

zgłoszenia przez Zamawiającego wady. 

§ 9. 

1. Strony ustalają, że obowiązują kary umowne z następujących tytułów: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% 

ceny opisanej w §6 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie 

terminu wskazanego w §4 ust.1, 

2) w przypadku zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych po odbiorze przedmiotu umowy 

w okresie gwarancji i/lub rękojmi, w wysokości 0,5% ceny opisanej w §6 ust.1, za każdy 

dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z § 5 

ust. 9 umowy do dnia faktycznego ich usunięcia, 

3) w przypadku zwłoki w wykonywaniu prac związanych z naprawami przedmiotu umowy 

w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% ceny opisanej w §6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z § 9 umowy do dnia 

faktycznego ich usunięcia, 

4) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, które wystąpiły po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% 

ceny opisanej w §6 ust.1 
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5) za naruszenie obowiązku określonego w § 8 ust. 4 Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 0,5% ceny określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzie, w którym obowiązek nie został 

wykonany. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z ceny objętej fakturą 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

§ 10. 

1. Zamawiający wyznacza ze swojej strony p. ……….……………….. jako osobę reprezentującą 

ją w trakcie realizacji umowy, w tym do dokonania odbioru. 

2. Wykonawca wyznacza ze swojej strony p. ………...……………….. jako osobę 

reprezentującą ją w trakcie realizacji umowy. 

 

§11. 

 

1.Strony dopuszczają możliwość zmian w treści zawartej umowy w przypadku: 

1) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

2) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających 

charakter nieistotny tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach 

pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która 

została pierwotnie dopuszczona; 

3) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego/Wykonawcy ; 

2. Forma zmian umowy: pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, w postaci 

aneksu do umowy. 

§12. 

 

Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy w następujących przypadkach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 

a/ zostaną ogłoszone: upadłość, likwidacja bądź rozwiązanie firmy Wykonawcy 

b/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c/ Wykonawca opóźnia się w stosunku do umownego terminu zakończeniem przedmiotu 
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umowy , a opóźnienie to przekracza 7 dni , 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 

a/ Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru robót, 

b/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę , iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno określać powody odstąpienia . 

 

§13. 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

bez obowiązku zapłaty kar umownych lub odszkodowań i ze skutkiem opisanym w art. 145 

Prawa zamówień publicznych. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową będzie rozpatrywał Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną częścią umowy są: 

a) załącznik nr 1 – wykaz sprzętu i pomocy dydaktycznych 

b) załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

c) załącznik nr 3  – oferta Wykonawcy z dnia……. 

 

 


