
                                                       
 

 

                                               Załącznik nr 5 

do zapytania ofertowego nr 1/2018 z dnia 08.11.2018r.  

 

 

UMOWA DOSTAWY 

 

zawarta w dniu  …………………. w Obrazowie pomiędzy: 

 

Publiczną Szkołą Podstawową w Obrazowie, NIP: 8641689620 REGON: 291210996, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

1. Panią Dorotę Kiliańską - Dyrektora 

…………………………………………………………………………………………..…….. 

 (nazwa Wykonawcy, adres) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

(NIP, PESEL lub nr KRS, nazwa sądu rejestrowego, wysokość kapitału zakładowego   

w zależności od podmiotu) 

 

zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

………………………… – …………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, funkcja, podstawa reprezentacji) 

---------------------------------------------------------------- 

(imię i nazwisko, funkcja, podstawa reprezentacji) 

 

W wyniku przeprowadzonych negocjacji została zawarta umowa następującej treści: 

 

I. Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostarczenia i montażu Zamawiającemu 

przedmiotu zamówienia, sprzętu TIK oraz oprogramowania dla Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Obrazowie w ramach realizacji projektu pn. „TIK kluczem do sukcesu!” w 

ramach Poddziałania 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK 

(projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, zwanego dalej „przedmiotem umowy”, zgodnie z 

parametrami zawartymi w ofercie. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszystkie wymagania 

wyszczególnione w ofercie i jest zgodny z powszechnie obowiązującymi standardami  

i normami przyjętym dla urządzeń tego rodzaju. 

 

 

 



                                                       
 

II. Termin wykonania 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia 30 

listopada  2018r.  

2. Podstawą odbioru przedmiotu umowy jest protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń 

przez przedstawicieli obu stron umowy i sporządzony w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

3.      Wykonawca zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego o terminie dostawy 

najpóźniej na 3 dni przed tym terminem. 

4. W przypadku stwierdzenia usterek dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny 

od usterek. 

5. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie 

odpowiada opisowi zawartemu w ofercie, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 

dokonania zmian zgodnie z opisem, lub wymiany przedmiotu umowy na zgodny z opisem 

przedmiotu umowy. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 7  zostanie sporządzony protokół 

stwierdzający zaistniałe usterki lub niezgodności w stosunku do postanowień niniejszej 

umowy. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. Protokół podpisują przedstawiciele obydwu stron. 

7. Wszelkie koszty związane z odbiorem przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca. 

 
III. Wynagrodzenie 

§ 3 

1. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie: ……………  zł (słownie: ………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie wymienione w ust.1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji niniejszej 

umowy w tym np. koszty: transportu, załadunku, rozładunku, montażu, usług gwarancyjnych, 

a także ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

składania oferty. 

  

IV. Sposób płatności 

§ 4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zapłacone zostanie w terminie 7 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół bezusterkowego odbioru 

przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy 

Wykonawcy 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….  



                                                       
 

4. Faktura zostanie wystawiona na: Publiczną Szkołę Podstawową w Obrazowie, 27-641 

Obrazów118, NIP: 8641689620 

5. Odbiorca/użytkownik przedmiotu zamówienia: Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Obrazowie. 

6. Na fakturze VAT Wykonawca zamieści zapisy informujące: 

6.1.  „zakup, dostawa i montaż sprzętu TIK w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Obrazowie w ramach realizacji projektu pn. „TIK kluczem do sukcesu” w ramach 

Poddziałania 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego  

w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020".  

6.2. Dodatkowo: „Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na 

podstawie umowy nr RPSW.08.03.03-26-0080/17-00  o dofinansowanie projektu  pn. „TIK 

kluczem do sukcesu” w ramach Poddziałania 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego  

w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. 

 

V. Gwarancja 

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  na okres: ……………miesięcy. 

(zgodnie z ofertą Wykonawcy nie mniej niż 24 miesiące – zgodnie z ofertą Wykonawcy) 

2. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu 

zamówienia.  

3. Wszelkie przeglądy i naprawy objęte gwarancją przeprowadzone będą w siedzibie 

Zamawiającego przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy. W przypadku zaistnienia 

konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, które 

mogą być usunięte jedynie w siedzibie Wykonawcy, Wykonawca pokrywa koszty transportu 

przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części w obydwie strony. 

W wypadkach wskazanych w ustępach powyżej czas przyjazdu serwisu od chwili zgłoszenia 

usterki nie może być dłuższy niż 72 godziny. 

4. Strony dopuszczają zgłoszenie przedmiotu umowy do przeglądu lub zgłoszenie awarii 

lub usterki w formie poczty elektronicznej lub faksu. 

5. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie 

indywidualnych zleceń użytkownika przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zapewnia odpłatny serwis po okresie gwarancji. 

 

VI. Odstąpienie od umowy 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych  

w art. 492 Kodeksu Cywilnego. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i musi zawierać uzasadnienie przy jednoczesnym naliczaniu kar umownych na 

zasadach określonych w niniejszej umowie. 



                                                       
 

 

VII. Kary umowne 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, licząc od dnia następnego po upływie terminu 

wskazanego w ofercie Wykonawcy, 

b) za każdy dzień opóźnienia  w terminie usunięcia wad w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

c) w  przypadku  odstąpienia  przez  Wykonawcę  od  umowy w wysokości 20% ceny 

umownej brutto, 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

ceny umownej brutto. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z 

przysługującego mu wynagrodzenia. 

4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości 

przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

5. Przy obliczaniu kar umownych przyjmuje się termin wykonania zamówienia 

wyliczony w tygodniach wskazanych w ofercie Wykonawcy licząc od dnia zawarcia umowy  

i wskazany w §2 ust. 1. 

 

VIII. Zmiana Umowy 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

§ 9 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał 

właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

3. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

4. Integralną część umowy stanowi: 

 

Oferta. 

Wykaz urządzeń TIK.  

Zamawiający         Wykonawca 

 

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

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

podpis i pieczęć Zamawiającego       podpis i pieczęć Wykonawcy 


