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Załącznik nr 4 

       Projekt umowy - dotyczy wszystkich części 

U M O W A  Nr ………………….. 

realizowana w ramach projektu 

RPWP.08.01.02-30-0017/17 „W Kole wiedzy i kompetencji” 

 

dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 

2014+). Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 

nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej, 8.1.2 Kształcenie ogólne. 

” 

zawarta w dniu …………...... roku pomiędzy: 

………………………………….……. NIP: …………………….. 

reprezentowanym przez:…………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a: 

 ………………………….……. NIP: …………………….. 

reprezentowana przez:…………………………….. 

zwanym dalej „Dostawcą” 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym Nr……… 

realizowanym  bez zastosowania  przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021 roku poz. 1129 z późn. zm.), 

 strony zawierają umowę następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru - pomocy dydaktycznych w terminie do 21  dni od dnia 

podpisania umowy, dla części nr……. pod nazwą: ………………………….. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy wraz z wykazem ilościowym dostarczonego 

wyposażenia oraz oświadczeniem, że jest zgodny ze złożoną ofertą. 

3. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego pocztą, faksem lub mailem o rzeczywistym 

terminie dostawy, co najmniej na dwa dni przed tym terminem. 

4. Wykonawca oświadcza iż każdy z elementów wyposażenia będzie nowy, wolny od wad fizycznych 

i prawnych, opakowany w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą wartości 

niezbędnych do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.  

5. Wykonawca oświadcza, że każdy element wyposażenie spełniać będzie wszelkie normy i wymagania 

określone przepisami prawa, posiadać atesty i certyfikaty zgodnie z wymaganiami właściwych norm oraz 

deklarację zgodności CE niezbędne o wykorzystania w placówkach oświatowych. (jeśli dotyczy). 

 

§ 2 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. W ramach zapytania ofertowego pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych dla ………………. Wykonawca 

zobowiązuje się do dostarczenia towaru wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, montażem 

i uruchomieniem poszczególnych elementów tego wyposażenia jak również zapewnienie serwisu 

gwarancyjnego na następujący adres:………………………. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością z zastosowaniem wiedzy 

i umiejętności niezbędnych do jego wykonania, zgodnie z wymogami wskazanymi przez Zamawiającego 

oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i umiejętności oraz potencjał niezbędny do wykonania 

umowy.  

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcy wykonania części przedmiotu umowy osobom trzecim 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych osób jak za własne działania i zaniechania.  

5. Cesja wierzytelności należnych Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, pod rygorem nieważności.  

§ 3 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wyposażenia do jednostki i pomieszczeń wskazanych przez 

Zamawiającego na własny koszt i ryzyko na warunkach określonych w niniejszej umowie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. Strony ustalają, że dostawa wyposażenia odbędzie się 

w ustalonych przez Strony dniach roboczych, w godzinach 8:00 – 15:00. 

2. W dniu dostawy przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru ilościowego, przy udziale przedstawiciela 

Wykonawcy. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru ilościowego jest protokół tego odbioru, 

zawierający co najmniej: dane Wykonawcy, dane Zamawiającego, przedmiot umowy, określenie ilości 

elementów wyposażenia, podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego, podpis osoby upoważnionej 

przez Wykonawcę. W przypadku braku udziału w odbiorze ilościowym osoby upoważnionej przez 

Wykonawcę, dopuszcza się sporządzenie protokołu jednostronnie przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający dokona odbioru jakościowego dostarczonego sprzętu w terminie 3 dni roboczych od daty 

dostawy pomocy dydaktycznych. Odbiór ten polegać będzie na sprawdzeniu, czy dostarczony przedmiot 

zamówienia jest zgodny z OPZ i czy nie posiada wad. 

4. Potwierdzeniem odbioru końcowego będzie Protokół odbioru pomocy dydaktycznych dla ZSOiT w 

Kłodawie bez zastrzeżeń Zamawiającego. Podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń Strony 

uznają za dzień realizacji przedmiotu umowy i stanowi to podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

faktury VAT. Protokół odbioru wyposażenia zawierać będzie co najmniej: dane Wykonawcy, dane 

Zamawiającego, przedmiot umowy, określenie ilości elementów wyposażenia, określenie czy dany element 

wyposażenia jest wadliwy czy wolny od wad, podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego, podpis 

osoby upoważnionej przez Wykonawcę. W przypadku braku udziału w odbiorze osoby upoważnionej przez 

Wykonawcę, dopuszcza się sporządzenie protokołu jednostronnie przez Zamawiającego.  

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w toku odbioru, niezgodności dostarczonego 

wyposażenia z umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia wyposażenia zgodnego 

z umową. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt i ryzyko dostarczyć wyposażenie zgodne z umową 

zostanie stwierdzone protokołem odbioru ilościowego i jakościowego. 

6. Opóźnienie wynikłe z dostarczenia wyposażenia niezgodnego z umową nie powoduje wydłużenia terminu 

wykonania umowy, określonego w § 1 ust. 2. 

7. Z chwilą podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy 

oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego. 

8. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru wyposażenia oraz podpisanie Protokołu odbioru nie zwalnia 

Wykonawcy od roszczeń Zamawiającego wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

 

§4 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON 
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1. W ramach umowy Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu 

umowy, w tym w szczególności do dostarczania Wykonawcy informacji niezbędnych do wykonania 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy i odebrania przedmiotu umowy. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować pisemnie Zamawiającego o wszelkich istotnych 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację postanowień umowy. 

 

§ 5 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczenie wyposażenie na okres 24 miesięcy, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy i na warunkach określonych w niniejszej umowie i zapytaniu ofertowym, od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

 

2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 

z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

 

3. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad elementów wyposażenia 

lub ich części ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy. Gwarancją objęte są wszelkie wady, 

w szczególności techniczne, technologiczne, materiałowe itp. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady 

przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych podzespołów, albo dokonać wymiany wadliwych 

elementów wyposażenia na nowe, wolne od wad, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. W przypadku ponownego wystąpienia wady, element wyposażenia podlegać będzie 

wymianie na nowy.  

 

4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w poszczególnych elementach wyposażenia 

Zamawiający zgłasza Wykonawcy pisemnie, e-mailem lub faksem o stwierdzonych wadach, a Wykonawca 

zobowiązuje się w terminie 14 dni od zgłoszenia do ich bezpłatnego usunięcia. Zamawiający może 

wyznaczyć Wykonawcy odpowiednio dłuższy termin na usunięcie wady, niż wskazany w niniejszym ustępie, 

w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w tym terminie wady usunąć się nie dadzą. Okres 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy lub wymiany z zastrzeżeniem ust.7 

 

5. Naprawy w ramach rękojmi lub gwarancji Wykonawcy będą wykonywane w miejscu zainstalowania 

elementów wyposażenia, przez osoby posiadające upoważnienie Wykonawcy, producenta lub 

autoryzowanego przedstawiciela producenta, chyba że charakter naprawy wymaga jej wykonania w innym 

miejscu. Usuwanie wad następować będzie z wykorzystaniem sprzętu, materiałów i narzędzi zapewnionych 

przez Wykonawcę. W przypadku konieczności wykonania naprawy w innym miejscu, niż miejsce 

zainstalowania wyposażenia, Wykonawca zapewni nieodpłatny odbiór elementów wyposażenia od 

Zamawiającego, dostarczenie do miejsca naprawy oraz dostarczenie wolnego od wad elementu 

wyposażenia (naprawionego lub nowego) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

 

6. Jeżeli Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał 

istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy 

wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, postanowienie 

zadania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszystkie zgłoszone wady nawet pomimo zakończenia okresu 

gwarancyjnego, o ile wady te ujawniają się w okresie obowiązywania gwarancji i w tym okresie zostaną 

zgłoszone Wykonawcy. 

 

8. W przypadku gdy Wykonawca we wskazanych wyżej terminach nie naprawi wadliwej rzeczy poprzez 

usunięcie występującej w niej wady lub nie wymieni wadliwego elementu wyposażenia lub jego części na 

wolny od wad, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia naprawienia wadliwej rzeczy poprzez usunięcie 

występującej w niej wady albo wymieniania wadliwego elementu wyposażenia lub jego części na wolny od 

wad – wedle własnego wyboru, osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby odrębnego 

wezwania i bez upoważnienia sądu. 

 

9. Okres rękojmi odpowiada okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, wynosi jednak nie mniej niż 

okres wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego i zaczyna biec od dnia podpisania końcowego protokołu 

odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

 

10. Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę niezależnie  

od gwarancji udzielonej przez producenta wyposażenia i niezależnie od rękojmi. 

 

§ 6 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Za wykonanie całości zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie ………… zł brutto 

(słownie: ………..) w tym VAT ..... % tj. …… zł (słownie…….) co daje netto …. zł (słownie: …….). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszty dostarczenia, rozładunku i przeprowadzenia 

instruktażu odnośnie działania i konserwacji oraz serwisu gwarancyjnego. 

3. Ryzyko i odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszystkich kosztów i wydatków związanych z realizacją 

Umowy objętych powyższym wynagrodzeniem, jak również oddziaływanie innych czynników mogących 

mieć wpływ na koszty i wydatki ponosi Wykonawca. Ewentualne niedoszacowanie, pominięcie, zmiana cen 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

4. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę po dokonanym przez Zamawiającego odbiorze całości przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, w formie przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. Faktura winna zostać wystawiona na:……………………………….. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne: 

a) za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu wyposażenia w stosunku do terminu 

określonego w niniejszej umowie w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, 

b) w przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 5 umowy w wysokości 2% za każdy 

dzień opóźnienia, 
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c) w razie odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę  

z winy Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty 

obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy 

odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zmiana postanowień niniejszej umowy dotycząca kar umownych dopuszczalna jest na uzasadniony 

wniosek Wykonawcy, w przypadku gdy umowa została wykonana w znacznej części w taki sposób, że 

możliwe jest korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonej części Zamówienia. W takim wypadku 

zmniejszenie kar umownych może nastąpić proporcjonalnie do wartości terminowo i prawidłowo 

wykonanej części umowy. 

 

§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w 

szczególności Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach przewidzianych w umowie. 

 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy opóźnienie w dostawie wyposażenia jest dłuższe niż 

30 dni. 

 

3. Zamawiającego może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy: 

 

a) opóźnienie w zrealizowaniu przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji 

jest dłuższe niż 14 dni – w zakresie tej części zamówienia, której dotyczy opóźnienie, 

b) gdy Wykonawca dokonuje przelewu praw wynikających z niniejszej Umowy bez zgody 

Zamawiającego, 

 

§  9 

ZMIANA UMOWY 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach wprost określonych 

w umowie. 

2. Istotne zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć umowy tylko w przypadku: 

1) zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę sprzętu (urządzenia, 

elementu), jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji 

do chwili zawarcia umowy oraz pod warunkiem, że cena przedmiotu umowy o nowych parametrach 

technicznych nie ulegnie zmianie a nadto nowo oferowany sprzęt będzie posiadał parametry nie niższe 

niż parametry techniczne i funkcjonalności wskazane w umowie, w szczególności w zapytaniu 

ofertowym oraz będzie kompatybilny ze sprzętem (urządzeniem, elementem) Zamawiającego w zakresie 

wskazanym w zapytaniu ofertowym; ponadto Wykonawca przedstawi na piśmie propozycje istotnych 

zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy zaoferowanego przez niego 

w ofercie; 
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2) pojawienia się na rynku nowego rozwiązania technologicznego w zakresie przedmiotu zamówienia, bez 

względu na fakt, iż dotychczasowe nie zostało wycofane z produkcji -Wykonawca może zaproponować 

zastąpienie dotychczasowego rozwiązania innym, nowym rozwiązaniem, o nie gorszych funkcjach 

i parametrach technicznych, a Zamawiający może taką propozycję przyjąć; 

3) zmiany stawki podatku VAT -wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób uwzględniający nową stawkę; 

4) wystąpienia siły wyższej -termin dostawy sprzętu zostanie wydłużony o okres, przez który, z powodu siły 

wyższej, Wykonawca nie mógł realnie wykonać dostawy albo Zamawiający nie mógł dostawy przyjąć; 

5) wskazanym w § 7 ust. 5. 

 

§  10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, 

a jeden Wykonawca. 

 

WYKONAWCA:   ZAMAWIAJĄCY: 

    

    

    

    

    

 


