
 
UMOWA  (projekt) 

NR RE.272.20.2019 

zawarta w dniu …………2019 r. pomiędzy: 

Gminą Wińsko, mającą siedzibę w Wińsku, Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko,  

NIP 988 01 77 504 zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Wińsko                          - Jolantę Krysowatą - Zielnicę 

przy kontrasygnacie 

Głównego Specjalisty ds. księgowości budżetowej działającej na podstawie pełnomocnictwa 

z dnia 10.12.2018 roku - Joanny Mikołajczyk 

a 

……………………………… 
zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ 
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych pn. nazwą: Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w 

gminie Wińsko w ramach realizacji projektu: „Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w 

gminie Wińsko o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznych na potrzeby 

Szkół Podstawowych w Gminie Wińsko. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy – zakres rzeczowy zamówienia określają niżej podane 

dokumenty stanowiące integralną część niniejszej umowy: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr IZR.271.20.2019 wraz z załącznikami, 

2) oferta Wykonawcy z dnia ………… 

3) kalkulacja ceny z dnia …………   

3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszelkich dostaw i czynności 

związanych z pełną realizacją umowy wymienionych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wraz z załącznikami dla tego zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 jest fabrycznie 

nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani 

zabezpieczenia. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi 

informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z 

wykonaniem Przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi 

środkami gwarantującymi profesjonalną realizację niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej Umowy nie będzie prowadzić  

do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia 

tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 

7. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego w wyniku 

wykonania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego kontrahentów, w 

przeciwnym wypadku udziela upoważnienia Zamawiającemu do wykorzystania i udostępniania 

tych danych i informacji podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji 

zadań Zamawiającego. 

 

§ 2. 

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w §1, ustalona zgodnie z kalkulacją ceny stanowiącą 

załącznik do oferty Wykonawcy wynosi: 

netto .................zł 

podatek VAT .........................zł 



 
Razem (brutto)   ............................. zł 

słownie złotych: ....................................................................................................................... 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z pełną realizacją zamówienia, 

w tym w szczególności koszty dostawy wraz z transportem, rozładunku i wniesienia do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego itp. 

3. Zamawiający ureguluje zapłatę za w/w sprzęt po otrzymaniu faktury/rachunku, przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie nie później niż 30 dni od 

otrzymania faktury/rachunku. 

4. Przy fakturowaniu dopuszcza się następującą formę nagłówka: 

Gmina Wińsko, Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko, NIP 988 01 77 504. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie ….. dni od daty 

podpisania niniejszej Umowy, pod adresy: 

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach, Głębowice 10, 56-160 Wińsko 

2) Szkoła Podstawowa im. św. Mikołaja z Miry w Krzelowie, Krzelów 125, 56-160 Wińsko 

3) Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie, Orzeszków 9, 56-160 Wińsko 

4) Zespół Szkół Publicznych w Wińsku, ul. Nowa 2, 56-160 Wińsko 

w miejsce wskazane przez zamawiającego, gdzie przedmiot umowy zostanie rozładowany, przy 

czym koszty dostawy obciążają w całości Wykonawcę. 

2. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym 

wyprzedzeniem,  na adres e-mailowy: m.myrdzio@winsko.pl lub telefonicznie na nr 71 380 42 07. 

wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy wyłącznie w dni robocze od 8:00 do 14:00. 

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Zamawiającego w stanie gotowym do użycia, w 

opakowaniu firmowym, zapewniającym nienaruszalność przedmiotu w trakcie transportu. 

Zamawiający dokona przeliczenia i sprawdzi jakość dostarczonego asortymentu do 5 dni roboczych 

od daty ich dostawy. 

4. Wydanie przedmiotu Umowy w posiadanie Zamawiającemu nastąpi  w miejscu wskazanym w ust. 

1, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia, podpisanego przez 

Strony. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym elementów dostawy, sprawdzeniu 

kompletności i stwierdzeniu braków uszkodzeń mechanicznych.  

5. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada przedmiotu Umowy, Zamawiający może 

odmówić jego odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwego przedmiotu 

Umowy na wolny od wad, w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, przy czym 

termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy o 

stwierdzeniu wady. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich uzupełnienia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, nie 

dłuższym jednak niż 7 dni roboczych od dnia stwierdzenia braków. Przez wadę rozumie się w 

szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu Umowy z Załącznikiem nr 1, SIWZ 

i/bądź w ofercie Wykonawcy. 

6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za zrealizowanie przedmiotu Umowy jest 

podpisany bez żadnych zastrzeżeń przez obie strony Umowy protokół zdawczo –odbiorczy. 

7. Osobami uprawnionymi do przekazania przedmiotu Umowy i podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego  są ze strony Wykonawcy .................................................................. tel. 

................................................ 

8. Osobami uprawnionymi do odbioru przedmiotu Umowy  i podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego są ze strony Zamawiającego -……………………….., tel. ……………………. 

9. Zmiana osób wymienionych w ust. 7 i 8 wymaga poinformowania drugiej Strony i nie stanowi 

zmiany Umowy. 

10. Wykonawca przekaże przed podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego Zamawiającemu 

dokumentację techniczną i użytkową dostarczonego asortymentu, karty gwarancyjne, deklaracje 

zgodności. 



 
11. Za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania przez Zamawiającego 

bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

12. Z chwilą wydania przedmiotu Umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i 

ciężary związane z przedmiotem Umowy, jak również ryzyko jego przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia jest  nowy, dobrej jakości oraz, że 

jest on wolny od wad fizycznych i prawnych. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji na 

warunkach określonych w ofercie, od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego 

protokołu zdawczo-odbiorczego.  

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w przedmiocie w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne 

wady przedmiotu, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli, wady 

te ujawnią się w okresie gwarancji.    

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej, bezpłatnej naprawy 

dostarczonego sprzętu lub wymiany urządzeń lub oprogramowania lub ich części, na nowe i 

oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. Czas rozpoczęcia naprawy: od chwili 

zgłoszenia uszkodzenia - do końca następnego dnia roboczego. 

5. Zamawiający zgłasza wadę lub awarię przedmiotu zamówienia telefonicznie na nr tel. 

…………………….. lub pisemnie na nr faksu ……………….. . 

6. Wykonawca dokona naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 3 dni, licząc od następnego dnia 

po przyjęciu sprzętu do naprawy. 

7. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy dokonanie naprawy w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwe, Wykonawca 

zobowiązuje się do poniesienia kosztów dostarczenia przedmiotu zamówienia „do” i „z” miejsca 

usunięcia wad i usterek. Za transport przedmiotu w tym celu odpowiada Wykonawca. 

9. Po upływie gwarancji Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny (jeśli dotyczy). 

10. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Termin 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający w skutek wady nie mógł ze 

sprzętu w sposób pełny korzystać.  

11. W przypadku dłuższego czasu naprawy aniżeli w §4 ust. 6 umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia Zamawiającemu w pełni sprawnego urządzenia i oprogramowania zastępczego o nie 

gorszych parametrach i funkcjonalności. Dostarczenie i uruchomienie takiego urządzenia 

zastępczego powoduje, że nie jest naliczana kara umowna za przekroczenie czasu naprawy, pod 

warunkiem że przekroczenie czasu naprawy będzie nie dłuższe niż 30 dni; po przekroczeniu tego 

terminu kara będzie naliczana. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz wady prawne 

dostarczonego przedmiotu umowy przez okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania 

bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

13. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi. 

 

§ 5. 

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z terminem wydania Zamawiającemu części lub całości 

przedmiotu umowy określonego w §3 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonej daty dostawy. 

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

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto 

określonej w §2 ust. 1. Umowy. 



 
3. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w przekazanym sprzęcie, w tym, w wykonaniu 

zobowiązań z tytułu gwarancji lub rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w §2 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od 

wyznaczonej  daty, do której Wykonawca zobowiązał się je usunąć. 

4. Nałożone kary podlegają sumowaniu. 

5. W przypadku wystąpienia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot z tego 

tytułu, z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §2 

6. .Zapłata kar wynikających z ust. 1÷ 3 nastąpi w terminie 7 dni od daty wezwania. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych do wysokości poniesionej szkody.  

 

§ 6. 

1. Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy 

w stosunku do oferty Wykonawcy, o których mowa w art.. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w następujących przypadkach: 

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku jednej z następujących okoliczności: 

a) w przypadku konieczności wykonania zamówień, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 

i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) zmiany przepisów prawa podatkowego mającą wpływ na wysokość podatku Vat. Zmiana 

stawki podatku Vat dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za dostawy wykonane po 

dacie podpisania aneksu do umowy. 

Do rozliczenia dostaw, o których mowa w lit. a – b będą stosowane ceny wynikające z oferty. 

W przypadku braku w/wym. cen zastosowane zostaną ceny uzgodnione po 

przeprowadzonych negocjacjach i zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego. 

2) Zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących 

okoliczności: 

a) Zmiany będące następstwem okoliczności, które spowodowały niezawinione i 

niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności wstrzymania 

dostaw przez Zamawiającego, wystąpienie zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji 

zamówienia niezależnych od Wykonawcy przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi opóźnienia wywołanego ww. 

okolicznościami, 

b) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień, o których mowa w art. 

144 ust. 1 pkt 2,3 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, które będą niezbędne do 

prawidłowego wykonania i zakończenia dostaw objętych umową, 

c) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące 

brakiem możliwości zawarcia umowy w pierwotnym terminie związania ofertą, 

prowadzenia dostaw lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które 

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

odpowiadającą okresowi opóźnienia wywołanego ww. okolicznościami. 

3) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) Zmiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów, produktów w przypadku, gdy 

Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy 

urządzenia, materiału, produktu, np.: w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu 

urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych 

urządzeń lub ich elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, 

materiał, produkt musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami niż 

wymagane były w SIWZ i Zamawiający wyrazi zgodę, 

b) Zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca 

oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawartą umową 

oraz zapisami wynikającymi z ustawy, 



 
c) Zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca 

wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu przesłanek 

wynikających z SIWZ, umowy oraz ustawy, 

d) Zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego 

(np. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia itp.)  

e) Zmiany nazwy, adresu którejkolwiek ze stron, 

f) Zmiany warunków płatności, w zakresie częstotliwości wystawiania faktur częściowych 

oraz wysokości zaawansowania dostaw, w przypadku wystąpienia dostaw dodatkowych, 

dostaw nieobjętych umową podstawową, 

g) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 

wpływ na realizację przedmiotu umowy bądź stron umowy, 

h) W przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy możliwe będzie 

wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych, 

i) Innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym rozdziale, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do zmian ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. Zmiana 

dokonana zostanie w formie aneksu do umowy. 

§ 7. 

1. Strony zgodnie ustalają, że przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach 

wymienionych w treści księgi III Kodeksu cywilnego. 

2. Oprócz wypadków wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w szczególności: 

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, 

2) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez uzasadnionych przyczyn lun nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację dostaw i przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w 

terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw lub odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru, 

3) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań wobec Wykonawcy. 

4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje stronom w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy, w szczególności którejkolwiek z 

przyczyn wskazanych w ust. 1, 2 i 3. 

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

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw w toku według stanu na 

dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez zamawiającego odbioru dostaw przerwanych oraz 

dostaw zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, 



 
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

zobowiązany jest do dokonania odbioru dostaw przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. W innych przypadkach wynagrodzenie 

Wykonawcy nie przysługuje. 

 

§ 8 
1. Strony ustalają, że częściowy zakres zamówienia określony  w §1 niniejszej umowy zgodnie z 

oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy w zakresie 

………………. Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona osobiście. 

2. Warunkiem przyjęcia i uregulowania faktury wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę jest 

udokumentowanie dokonania zapłaty przez Wykonawcę wszystkim podwykonawcom za wykonanie 

przez nich części umowy poprzez dołączenie do faktury oryginału oświadczenia podwykonawcy 

potwierdzającego dokonanie zapłaty należnej kwoty podwykonawcy wraz z załączeniem dowodu 

przelewu. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia w trakcie trwania niniejszej umowy części zamówienia 

innym podwykonawcom, po wcześniejszym zgłoszeniu Zamawiającemu zakresu podzlecanych 

dostaw. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców. 

 

§ 9 
 

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w sposób polubowny przez 

strony, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ustawy  Prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności 

wynikających z Umowy, przysługujących mu względem Zamawiającego na osoby trzecie.  

4. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część Umowy. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden otrzymuje 

Wykonawca a dwa Zamawiający. 

 

§ 10. 

Załączniki do umowy: 

Formularz cenowy - załącznik nr 1  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                            WYKONAWCA: 

 

 

 


