
 
 
Załącznik Nr 2 Dostawa podręczników dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia 
kluczowych kompetencji II” 

 
 

UMOWA – WZÓR 
 
zawarta w dniu ……………………. roku w Jakubowicach Murowanych pomiędzy: 
Gminą Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62, 
NIP: 713-287-29-53, 
reprezentowaną przez: Edwina Gortata - Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Agnieszki Grobelskiej 
zwaną dalej Zamawiającym 
a 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………. 
zwaną dalej Wykonawcą. 
 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przeprowadzonym trybie 
rozeznania rynku zgodnie: „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.”  na „Dostawę podręczników 
dla szkół podlegających pod Gminę Wólka” w ramach projektu „Akademia kluczowych 
kompetencji II” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje 
i kompetencje, Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zostaje zawarta umowa następującej treści: 

§1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa podręczników dla następujących szkół, których 
organem prowadzącym jest Gmina Wólka: 
a) Szkoły Podstawowej w Turce wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 

w  Turce, z siedzibą w Turce, Turka 294. 

b) Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach wchodzącej w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Sobianowicach, z siedzibą w Sobianowicach, Sobianowice 32a.  

zgodnie z formularzem ofertowym wykonawcy stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej 
umowy i opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 

§2. 
CENA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Zamawiający za realizację przedmiotu umowy zapłaci kwotę …………………… zł brutto (słownie 
……………………………………………………………………… zł). 
2. W kwocie wymienionej w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, a w szczególności koszty transportu i wniesienia.  



 
 

§3. 
TERMIN I WARUNKI DOSTAW 

 
1. Wykonawca dostarczy przedmiot w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty podpisania 
umowy. 
2. Miejscem dostawy przedmiotu umowy są: 
a) Szkoła Podstawowa w Turce wchodząca w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w  
Turce, z siedzibą w Turce, Turka 294. 
b) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach wchodząca w skład 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobianowicach, z siedzibą w Sobianowicach, 
Sobianowice 32a.  
3. Termin dostawy, Wykonawca uzgodni z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego, z  co 
najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 
4. Przyjęcie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, nastąpi na podstawie Protokołu 
odbioru podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń. Osobą upoważnioną ze strony 
Zamawiającego do odbioru i podpisania protokołu jest Dyrektor szkoły, o której mowa w § 1 
ust 1 a) – b) łącznie z wyznaczonym przez siebie pracownikiem. 
5. Do momentu dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego i potwierdzenia jego 
odbioru Protokołem, o którym mowa powyżej, ryzyko ewentualnego uszkodzenia lub utraty 
obciąża wyłącznie Wykonawcę, w szczególności w przypadku dostawy przedmiotu 
zamówienia za pośrednictwem kuriera. 

§4. 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie „Protokół odbioru” podpisany 
przez obie Strony bez zastrzeżeń. 
2. Zamawiający dokona zapłaty za realizację przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury, dostarczonej do siedziby Zamawiającego (Urząd Gminy Wólka, 
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62) wraz z podpisanym przez Strony „Protokołem 
odbioru”, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wyspecyfikowania na fakturze cen dla poszczególnych 
pozycji wymienionych w ofercie. 
4. Wykonawca zobowiązany jest na fakturze podać numer niniejszej umowy. 
5. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym Bank obciąży konto 
Zamawiającego. 
6. Płatność będzie realizowana przelewem, na konto wskazane przez Wykonawcę na 
wystawionej fakturze. 
7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy ani 
regulować ich w drodze kompensaty bez pisemnej informacji dostarczonej Zamawiającemu. 

§5. 
KARY UMOWNE 

 
1. W przypadku niedochowania terminu dostawy, określonego w § 3 ust. 1, z przyczyn 
powstałych po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, o której 
mowa w § 2 ust. 1. 



 
 

5. Zamawiający potrąci kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy brutto, o którym w § 2 ust. 1. 
6. Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy 
wobec Zamawiającego, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

§6. 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji. 
2. Jeżeli Strony nie osiągną kompromisu, wówczas sprawy sporne rozpoznawane będą przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§7. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz inne przepisy prawa, mające związek z przedmiotem umowy. 
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
3. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 
1) Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy, 
2) Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia. 
 

……………………………….……. ………………………………………….. 
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 


