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 Załącznik nr 3b do SIWZ 

/PROJEKT UMOWY NA POMOCE DYDAKTYCZNE W RAMACH CZĘSCI II ZAMÓWIENIA/ 

 

UMOWA Nr  ……………………… 

zawarta w dniu ………………………… 

 

 

 

pomiędzy  

Gmina Sierakowice z siedzibą w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, reprezentowaną przez   

Tadeusza Kobielę – Wójta Gminy  

 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,  

 

a 

………………………..………………………………………………… 
  

 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego (Ustawa Prawo Zamówień Publicznych,  Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm.) 

 

Strony wspólnie ustalają: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa pomocy dydaktycznych spełniających wymagane polskim prawem 

normy, fabrycznie nowych, wolnych od wad technicznych, prawnych i wad fizycznych, których jakość i 

sprawność działania nie może budzić żadnych zastrzeżeń. 
2. Zamówienie obejmuję montaż przedmiotowych pomocy w wyznaczonych pomieszczeniach Przedszkola 

Samorządowego przy ulicy Spacerowej  w Sierakowicach. 

3. Zakres dostaw opisany został SIWZ oraz w załączniku nr 4 do SIWZ pt. „Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia”. 

 

 

§ 2 

Przedmiot umowy należy dostarczyć i zainstalować w terminie od 01 sierpnia 2018 r. do 07 sierpnia 2018 r. 

 

                                                                         § 3 

 

1.  Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do realizacji przedmiotu umowy. 
2.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko. 

. 

§ 4 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia: 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: 

Kwota netto: .............................................PLN (słownie) ............................................................. 

Stawka VAT: .........................% 

Kwota VAT: ........................................................................................ 

Kwota brutto .............................................PLN (słownie) ................................................................ 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszystkie czynności 

niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zgodnie z SIWZ oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą, nawet jeżeli 

czynności te nie zostały wprost  wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca mając możliwość 

uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją umowy, nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich 

czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności: 

• koszt zakupu pomocy dydaktycznych, 

• dostawę – wszelkie koszty transportu zagranicznego i krajowego, 

• koszty załadunku i rozładunku, 

• ubezpieczenie przedmiotu umowy w Polsce i poza jej granicami, do czasu przekazania 

przedmiotu umowy Zamawiającemu, 
• koszty montażu (instalacji), 

• koszty odprawy celnej, cło, podatek, VAT, 

• koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego. 

3.  Wynagrodzenie płatne będzie w terminie ____ dni od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT (na konto wskazane na fakturze) wraz z protokołem odbioru dostawy (podpisanym bez 

uwag przez obie strony). 

4.  Płatność zostanie zrealizowana na konto wskazane na fakturze. 

5. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 

podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą. Zgoda w 

każdym przypadku winna być udzielona pod rygorem nieważności na piśmie. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 

Numer NIP Wykonawcy .................................. 
7. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

8. Wraz z pomocami dydaktycznymi Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu wszelkie 

dokumenty ich dotyczące, a w szczególności opisujące w języku polskim funkcje i sposób ich 

użytkowania, w tym  instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, gwarancje i atesty, jeżeli dotyczy. 

 

§ 5 

Odbiory: 

1.  Za podstawę wykonania przedmiotu umowy uznaje się potwierdzony bezusterkowy protokół podpisany 

przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2.   Odbiór ilościowy i jakościowy dostarczonych urządzeń zostanie dokonany po zakończeniu montażu, 

instalacji, uruchomienia i oddania urządzeń do eksploatacji oraz po przeprowadzenia szkolenia pracowników 

obsługujących urządzenia. 

 
§ 6 

Kary umowne: 

1.  Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie terminowo i bez usterek. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się zachować szczególna staranność przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

3.  Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku uchybienia terminom określonym w umowie w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 ust.1 – za każdy dzień opóźnienia, 

b) za rozwiązanie umowy z winy wykonawcy w wysokości 10 % od wartości brutto niniejszej 

umowy określonej w § 4 ust.1, 

c) za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 ust.1, 

Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje szkody, poniesionej przez zamawiającego, zamawiający 
może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust.1. 

5.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

 

§ 7 
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Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi: 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy od 

dnia odbioru końcowego. 

2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się wymienić pomoc dydaktyczną 

lub przystąpić do wykonania wszelkich napraw w ramach gwarancji/rękojmi w terminie  do  5  dni  od  dnia ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego.  

3. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 2 może zostać przekazane: 

1) Telefonicznie, pod numerem…. lub 

2) Faxem, pod numerem…… lub 

3) Mailem, na adres mailowy….. 
4.W przypadku nie dokonania wymiany lub nie przystąpienia Wykonawcy do naprawy lub jej nie dokonania w 

terminie określonym w ust. 2 Zamawiający ma prawo, w zastępstwie Wykonawcy, usunąć wady lub wymienić 

pomoc dydaktyczną na nową i obciążyć kosztami oraz narzutem (karą umowną) Wykonawcę. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających 

z gwarancji. 

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

 

§ 8 

 

Zmiana umowy: 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmiany która przewiduje SIWZ lub ustawie prawo zamówień 

publicznych, na warunkach w niej określonych. 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 lub 2 jest nieważna. 

 

§ 9 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 wraz z późn. zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile 
przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§ 10 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1)  Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1, 

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 2. 

3)  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 3. 

 
 

Wykonawca:        Zamawiający 

 

 

 

 

 

 


