ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR UMOWY NR _____________
Zawarta w dniu _________ r. w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy:
Szkołą Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego, ul. Mazurska 6, 44335 Jastrzębie-Zdrój , NIP: 6332027854.
reprezentowaną przez:
Henrykę Biernat – Dyrektora
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
_______________________________________________________________________________
zwanym dalej „Wykonawcą”, zaś wspólnie dalej „Stronami”

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.
3.

4.

5.
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Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz specjalistycznych
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w JastrzębiuZdroju, tj.1:
a) Część A – Dostawa wyposażenia pracowni matematycznej,
b) Część B – Dostawa wyposażenia pracowni edukacji wczesnoszkolnej,
c) Część C – Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczo-turystycznej,
d) Część D – Dostawa wyposażenia pracowni szachowej,
e) Część E – Dostawa wyposażenia sali logopedycznej,
f) Część F – Dostawa wyposażenia sali psychologicznej,
g) Część G – Dostawa wyposażenia sali SI,
h) Część H – Dostawa wyposażenia sali arteterapii,
i) Część I – Dostawa wyposażenia sali korekcyjno-kompensacyjnej,
j) Część J – Dostawa wyposażenia pracowni j. angielskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego Opisie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot niniejszej umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności
kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny); dla osi priorytetowej: XI Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego; dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego –
konkurs.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu cały sprzęt fabrycznie nowy, dobrej jakości, nieużywany przed
dniem dostawy, fabrycznie zapakowany wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem, instrukcjami
oraz dokumentami gwarancyjnymi.
Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby
możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Oferowany asortyment w ramach
realizacji przedmiotu umowy musi być zgodny z obowiązującymi normami i oznakowany znakiem CE.

Należy wybrać część/części przetargu, której umowa dotyczy.
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6.
7.
8.
9.

Wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe w trakcie transportu i
rozładunku.
Do obowiązków Wykonawcy, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, należy ścisła
współpraca z Zamawiającym.
Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie zgodnym i w sposób zgodny z niniejszą umową i
ofertą Wykonawcy z dnia _______________ r. będącą integralną częścią niniejszej umowy.
Przedmiot umowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj.:
− Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego,
ul. Mazurska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
§2
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:
1) po stronie Zamawiającego: Henryka Biernat,
2) po stronie Wykonawcy: _______________________.
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.
§4
CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone
na podstawie oferty na kwotę2:
a) W części A – za wykonanie dostawy wyposażenia pracowni matematycznej w wysokości
______________ zł netto + …… % VAT, co daje ______________ zł brutto (słownie:
_________________ brutto),
b) W części B – za wykonanie dostawy wyposażenia pracowni edukacji wczesnoszkolnej
w wysokości _____________ zł netto + …… % VAT, co daje ______________ zł brutto (słownie:
_________________ brutto),
c) W części C – za wykonanie dostawy wyposażenia pracowni przyrodniczo-turystycznej
w wysokości ______________ zł netto + ……% VAT, co daje ______________ zł brutto, (słownie:
_________________ brutto),
d) W części D – za wykonanie dostawy wyposażenia pracowni szachowej w wysokości
_____________ zł netto + ……% VAT, co daje ______________ zł brutto, (słownie:
_________________ brutto),
e) W części E – za wykonanie dostawy wyposażenia sali logopedycznej w wysokości
_____________ zł netto + ……% VAT, co daje ______________ zł brutto, (słownie:
_________________ brutto),
f) W części F – za wykonanie dostawy wyposażenia sali psychologicznej w wysokości
______________ zł netto + ……% VAT, co daje ______________ zł brutto, (słownie:
_________________ brutto),
g) W części G – za wykonanie dostawy wyposażenia sali SI w wysokości _____________ zł netto +
……% VAT, co daje ______________ zł brutto, (słownie: _________________ brutto),
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h) W części H – za wykonanie dostawy wyposażenia wyposażenia sali arteterapii w wysokości
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______________ zł netto + ……% VAT, co daje ______________ zł brutto, (słownie:
_________________ brutto),
i) W części I – za wykonanie dostawy wyposażenia sali korekcyjno-kompensacyjnej w wysokości
_____________ zł netto + ……% VAT, co daje ______________ zł brutto, (słownie:
_________________ brutto),
j) W części J – za wykonanie dostawy wyposażenia pracowni j. angielskiego w wysokości
______________ zł netto + ……% VAT, co daje ______________ zł brutto, (słownie:
_________________ brutto).
Środki zostały zabezpieczone w:
Dział …….., rodz. ………, par. ……, zad. nr. …………, nazwa zad: ……..……………………...
Dział …….., rodz. ………, par. ……, zad. nr. …………, nazwa zad: ……..……………………...
Sposób finansowania ……….……………………..., źródło ………………………..……..%
a) W stosunku do następujących dostaw towarów/usług obowiązek podatkowy w zakresie VAT
powstanie u Zamawiającego: ………………………………3
b) W stosunku do dostaw towarów/usług objętych niniejszą umową obowiązek podatkowy w zakresie
VAT powstanie u Zamawiającego, Kwota podatku VAT wg stawki ….% do rozliczenia przez
Zamawiającego wynosi ………………... zł4.
c) W stosunku do następujących dostaw towarów/usług obowiązek podatkowy w zakresie VAT
powstanie u Zamawiającego: ………………………… . Kwota podatku VAT wg stawki ….% do
rozliczenia przez Zamawiającego wynosi ………..… zł5.
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego na
rachunek Wykonawcy ………………………………………………………. w terminie do 30 dni od
daty otrzymania faktury.
Podstawą rozliczenia będzie protokół potwierdzający odbiór i montaż przedmiotu umowy oraz
prawidłowo wystawiona na zamawiającego faktura VAT. Faktura musi zawierać wyszczególnienie
pozycji zakupowych z podaniem ich cen netto oraz brutto.
Wymienione w Umowie dostawy są objęte ……. % podatkiem VAT.
Ustalona w pkt. 1 cena brutto jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i nie będzie podlegać
waloryzacji z wyłączeniem ustawowej zmiany podatku VAT (w takim wypadku zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy).
W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji
zarówno w zakresie podwyższenia, jak i obniżenia o kwotę wynikającą ze zmiany stawek.
Wykonawca w zakresie o którym mowa w ust. 6 wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki VAT
zostanie rozliczona i zafakturowana przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami zawartymi
w umowie.
Zadanie płatne jest z budżetu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w JastrzębiuZdroju na rok …………………………..
Zapis o zmianie źródła finansowania może zostać zmieniony w formie pisemnego, jednostronnego
oświadczenia Zamawiającego, który w terminie 7 dni od jego sporządzenia, prześle go Wykonawcy.
W przypadku zmiany numeru konta bankowego, na które Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie objęte umową, Wykonawca składa niezwłocznie oświadczenie po zaistnieniu tej
okoliczności, ze wskazaniem aktualnego konta, a umowa w tym zakresie nie wymaga zmiany w formie
aneksu.
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Zapis będzie zastosowany w przypadku, jeżeli dostawa prowadziłaby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
4
Zapis będzie zastosowany w przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstanie u Zamawiającego od całej dostawy
objętej umową.
5
Zapis będzie zastosowany w przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstanie u Zamawiającego od części dostaw
objętych umową.
3

12. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich
bez zgody Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji, w której wystąpi konieczność wykonania prac
związanych z realizacją niniejszej umowy przez Podwykonawcę.
13. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny – NIP
6332027854.
14. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny – NIP
……………..……………….
15. Nabywcę należy oznaczyć w następujący sposób:
Jastrzębie-Zdrój – Miasto na prawach powiatu
Aleja Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Odbiorcę należy oznaczyć w następujący sposób:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego,
ul. Mazurska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
§5
ODBIÓR
1. Przedmiotem odbioru będzie całość przedmiotu umowy.
2. Co najmniej dwa dni wcześniej Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie lub
za pośrednictwem faksu albo poczty elektronicznej e-mail o planowanym terminie dostawy. Wykonawca
dokona czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w dni robocze u Zamawiającego
w godzinach od 8:00 do 14:00.
3. Zamawiający dokona odbioru do 3 dni od dnia dostawy przedmiotu umowy. W dniu odbioru przedmiotu
umowy, w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron, nastąpi jego sprawdzenie pod względem
kompletności i zgodności z ofertą Wykonawcy oraz umową, a następnie odbiór przedmiotu umowy
potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez Strony, po potwierdzeniu ilościowym przez
Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy karty
gwarancyjne6, wszelkie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na elementy i materiały. Dokumenty
muszą być sporządzone w języku polskim.
5. W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa w ust. 3 jakichkolwiek wad,
odbiór przedmiotu umowy nastąpi dopiero po ich usunięciu przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
§6
RĘKOJMIA i GWARANCJA
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy zostanie mu przekazany w stanie
wolnym od jakichkolwiek wad tak prawnych jak i fizycznych oraz w ilości określonej niniejszą umową.
2. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbiorowych przedmiotu umowy niezwłocznie
po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia realizacji tego przedmiotu.
3. Wszelkie dostrzeżone wady w realizowanym czy też w zrealizowanym przedmiocie umowy
Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy niezwłocznie po ich wykryciu, przy czym nie
później niż w ciągu 30 dni od daty ich wykrycia, jednak nie później niż przed upływem terminu rękojmi
i/lub gwarancji.
4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Zamawiający
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wykonywać może uprawnienia z tytułu gwarancji7. Stosowny dokument gwarancji zostanie
Zamawiającemu wydany przez Wykonawcę nie później niż w dniu odbioru przedmiotu umowy.
Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie reklamacyjne zawierające dokładny opis wady wraz z
dokumentacją zdjęciową.
Wady ujawnione w terminie rękojmi lub gwarancji usuwane będą bezpłatnie (dotyczy wszystkich
materiałów, części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach ustalonych
każdorazowo przez Strony umowy. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie
14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady.
Jeżeli wady usunąć się nie da, albo Wykonawca nie usunie wady w terminie, o którym mowa w ust. 6,
albo po usunięciu wady przedmiot nadal wykazuje wady Zamawiający może:
a) żądać bezpłatnej wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad odpowiadającym
parametrom technicznym przedmiotu wadliwego,
b) żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku,
c) odstąpić od umowy bez względu na charakter i rozmiar wady.
W przypadku wymiany przedmiotu umowy termin gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania
protokołu odbioru.
W przypadku, gdy naprawa sprzętu nie jest możliwa w ciągu 14 dni roboczych, termin naprawy wynosi
do 2 miesięcy od daty zgłoszenia wady. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni roboczych do
dostarczenia na okres naprawy (po upływie 14 dni roboczych) sprzętu zastępczego o parametrach nie
gorszych lub lepszych od sprzętu serwisowanego.
Wykonawca w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia poinformuje pisemnie Zamawiającego o
uznaniu, bądź nie uznaniu zasadności zgłoszenia, w przypadku uznania reklamacji wskazany zostanie
również termin usunięcia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 14 dni roboczych.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie rękojmi istnienia wad przedmiotu umowy
Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy na jego koszt usunięcia tych wad lub
wymiany elementów przedmiotu umowy na wolne od wad.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji regulują przepisy kodeksu cywilnego.
§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY

1.
2.
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4.
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7

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest
on obowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w przypadku
opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy wynoszącego 14 dni kalendarzowych. Zamawiający w
takim przypadku jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o odstąpieniu w ciągu 3 dni
kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w zdaniu 1.
Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
c) z tytułu odstąpienia od realizacji zadania z winy Wykonawcy w wysokości 50% wynagrodzenia
umownego brutto.
Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 50%
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wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.
7. W przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może żądać
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy lub usunięciu wad nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia przedmiotu umowy.
10. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w terminie określonym w §4 ust. 3 umowy,
Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych.
11. Wykonawca nie może przenieść prawa do wynagrodzenia za wykonanie umowy na osobę trzecią.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca
wykonanie części przedmiotu umowy.
§8
ZMIANA UMOWY
1. Wszelkie zmiany umowy są dopuszczalne i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Dopuszcza się zmiany, które są korzystne dla Zamawiającego.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

W zakresie nieuregulowanym umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczególności Kodeksu cywilnego.
Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 dla
Zamawiającego.
Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą rozpatrywane przez sąd
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
– aneks do umowy.

Zamawiający

Wykonawca
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