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znak sprawy: FZP.ZP.271.21.2012                                                     Załącznik nr 5 do SIWZ                

 
 

W Z Ó R  U M O W Y Nr …… 
na dostawy 

 
w dniu ……….................. 2012 roku pomiędzy: 
pomiędzy Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn,  
NIP  668-18-75-486, REGON 311019480 reprezentowaną przez: 
1. Wójta Gminy Kawęczyn Jana Nowaka, zwanym dalej Zamawiającym,  
a  

…………………………………………………………………………………………………. 
zwaną dalej Wykonawcą w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego w 
myśl art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

 
Przedmiotem umowy jest dostawa   pomocy dydaktycznych w ramach pilotażowego rządowego progra-
mu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych CYFROWA SZKOŁA  2012 r. do Szkoły Podstawowej im. MSC w Kawęczynie 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie.  

 
§ 2 

 
1. Umowa jest realizowana na rzecz Szkoły Podstawowej im. MSC w Kawęczynie,  
NIP 668 13 50 884 reprezentowanej przez Panią Dyrektor Arletę Biegańską. 
2. Zgodnie z udzielonym zamówieniem publicznym przeprowadzonym przez Zamawiającego, Wyko-
nawca dostarczy przedmiot zamówienia do Szkoły Podstawowej im. MSC w Kawęczynie wchodzącej  w 
skład Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie w ilościach i cenach wskazanych w formularzu ofertowym- 
Załącznik Nr 1 do SIWZ- stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 
3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z okresem gwarancji zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ- 
stanowiący integralną część niniejszej umowy. 
4. Wykonawca oświadcza, że wyposażenie tj. sprzęt będący przedmiotem umowy jest fabrycznie nowy, 
wolny od wad charakteryzuje się trwałością i dobrą jakością, posiada odpowiednie atesty, certyfikaty, 
świadectwa jakości. 
 

§ 3 
 

Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy 
oraz, że nie jest on obciążony prawami na rzecz osób trzecich. 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt przedmiot umowy wraz z dokumentacją 
techniczną załączoną przez producenta i kartami gwarancyjnymi, instrukcją obsługi oraz dokumentami 
określającymi zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis 
w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Cała dokumentacja będzie sporządzona w języku polskim. 
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2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Szkoły Podstawowej im. MSC w Kawęczynie wchodzą-
cej  w skład Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. 
3. Wykonawca zapewni wyładunek i  instalację w miejscu wskazanym przez Dyrektora Zespołu Szkół 
im. MSC w Kawęczynie oraz przeszkoli 5 osób w zakresie podstawowym  niezbędnym do obsługi do-
starczonego sprzętu. Szkolenie musi trwać co najmniej 6  godzin zegarowych i przeprowadzone na zain-
stalowanym sprzęcie w szkole. 
4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia sprzętu ponosi Wykonawca do chwili protokolarnego odbioru przed-
miotu zamówienia przez Zamawiającego. 
5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. 
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady fizyczne lub dostarczony przedmiot umowy 
będzie niezgodny ze specyfikacją wyposażenia, to Zamawiający może: 
1) odmówić odbioru dostawy i zażądać dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad lub zgodnego 
ze specyfikacją wyposażenia, albo 
2) odmówić odbioru dostawy i odstąpić od umowy. 

 
§ 5 

 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie  Wykonawcy za dostarczenie przedmiotu umowy określonego w § 2 
niniejszej umowy, zostanie rozliczone na podstawie jednej faktury/rachunku zgodnie z załączoną ofertą. 
2. Wynagrodzenie wynosi: 
Netto: ........................................zł 
(słownie:............................................................................................................złotych..../100) 
Brutto: ………………………. zł 
(słownie: ........………………………………...................................................złotych.....100) 
3. Na fakturze/rachunku w miejscu „Nabywca” należy wpisać: Szkoła Podstawowa im. MSC w Kawę-
czynie Kawęczyn 49a, 62-704 Kawęczyn, NIP 668 13 50 884. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wypłacone zostanie na rachunek Wykonawcy 
na podstawie jednej faktury/rachunku nr …………………………………………………….. 
w terminie  21 dni od dnia złożenia faktury/rachunku u Zamawiającego na podstawie sporządzonego bez 
zastrzeżeń protokołu odbioru dostarczonego wyposażenia. 
5. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek 
bankowy Zamawiającego. 

 
§ 6 

 
1. Strony ustalają, że Wykonawca wykona zamówienie za pomocą podwykonawców/bez 
pomocy podwykonawców*. 
2. Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres dostawy ……………………………. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umowy z podwykonawcą 
albo jej projektu wraz z częścią zamówienia dotyczącą dostawy przez podwykonawcę. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za należyte i terminowe 
wykonanie dostawy przez podwykonawcę. 

 
 

§ 7 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na pomoce dydaktyczne  składający się 
na przedmiot zamówienia. 
2. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez obie strony umowy protokołu odbioru 
przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający niezwłocznie po ujawnieniu w okresie gwarancji, uszkodzeń, wad lub niesprawności 
urządzeń zawiadomi o tym Wykonawcę za pomocą faksu lub e- maila. 
4. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji 
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uszkodzeń, wad lub niesprawności urządzeń nie później niż w ciągu 24 godzin od dnia zgłoszenia, pod 
rygorem zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto za 
każdy dzień opóźnienia; 
2) w przypadku odstąpienia od umowy w wysokości 20% wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 
5 ust. 2. 
2. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie z wystawionej 
przez siebie faktury/ rachunku. 
3. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 9 

 
Strony wyznaczają do bezpośrednich kontaktów w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
następujące osoby: 
1) ze strony Zamawiającego: Arleta Biegańska, tel. 605 281 122 
2) ze strony Wykonawcy: ...................................................., tel. ........................................... 

 
§ 10 

 
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Spory Strony poddają pod rozstrzygnięcia Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 
 

 
 

WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


