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 Umowa                                                        zał. nr 3 do SIWZ 
 
 zawarta w dniu ……………………. w Wojniczu , pomiędzy: Gminą Wojnicz, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz, 

NIP 8732630130  reprezentowaną przez Panią Dorotę Wełnę Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. 

Jana Kantego w Wojniczu z siedzibą ul. Szkolna 10, 32-830 Wojnicz  przy kontrasygnacie głównego 

księgowego Pani Barbary Śmistek , zwaną dalej Zamawiającym, 

a       

………………………………………………………………………………………………………………….. zwanym w dalszej części 

umowy Wykonawcą , o następującej treści:  

§ 1  

Niniejsza umowa zostaje zawarta  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 

trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego i narzędzi 

TIK dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu” nr: …………………. z dnia …………………….. 

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2019 

poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP. 

1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach  10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia 

ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w 

ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesów uczniów w Gminie Wojnicz” 

zwanego dalej „Projektem”. Projekt nr RPMP.10.01.03-12-0381/19 

    § 2  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienia pn. „Dostawa  wraz z 

instalacją sprzętu komputerowego i pomocy TIK”, zgodnie z opisem zawartym w zał. nr …. do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy.   

2. Miejsce docelowe dostawy: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu ul. Szkolna 10, 

32-830 Wojnicz. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia  

…………………………………………. r.  

4. Wraz ze sprzętem którym mowa w ust.1.  dostarczone zostaną instrukcje obsługi w języku 

polskim oraz dokumenty gwarancyjne.   

 

 



  

§ 3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w wysokości brutto 

…………………….,00 zł (słownie : …………………… złote) w tym należny podatek VAT (tj. ………………. zł.). 

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu umowy.  

2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego pa-

ragrafu. 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. uwzględnia wszel-

kie niezbędne do realizacji niniejszej umowy koszty i opłaty wynikające z konieczności wykonania 

zamówienia w całości.  

§ 4 

1. Wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy płatne będzie do 14 dni od dnia doręczenia prawi-

dłowo wystawionej faktury VAT.  

2. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 14 - dniowego terminu płatności 

od momentu doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Za termin zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiają-

cego. 

4. Faktura powinna być wystawiona zgodnie z poniższymi danymi:  

NABYWCA : Gmina Wojnicz, Rynek 1, 32-830 Wojnicz, NIP: 873-26-30-130,  

ODBIORCA: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu ul. Szkolna 10, 32-830 Wojnicz.  

5.Podstawą złożenia faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy dostawy wraz z instalacją sprzętu 

komputerowego podpisany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojniczu. 

6.Zamawiający odmówi odebrania dostawy lub jej części jeżeli dostarczane artykuły nie będą zgodne 

ze złożoną ofertą (zał. nr 1 do umowy).  

7.W razie stwierdzenia wad lub braków dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznej, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powiadomienia o usterkach, wymiany 

usterkowego towaru na towar pozbawiony wad i zgodny ze specyfikacją. 

8. Zamawiający stosuje mechanizm podzielonej płatności, przy dokonywaniu płatności każdej kwoty 

należności wynikającej z otrzymanej faktury z wykazaną kwotą podatku VAT.  

 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 



  

a) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin wykonania przedmiotu umowy                                  

określono w § 2 niniejszej umowy), 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w przedmiocie umowy – w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1   za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

c)   za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1. 

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

Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo kompensaty kar umownych oraz innych należności z kwotą 

wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy. Przed dokonaniem kompensaty 

Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych 

lub innych należności, i przekaże Wykonawcy notę obciążeniową. Wykonawca wyraża zgodę na 

ewentualne potrącenie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Gdyby 

kompensata okazała się niemożliwa zobowiązuje się Wykonawcę do zapłaty kar w ciągu 14 dni od 

daty otrzymania noty obciążeniowej. 

4. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 

poniesiona szkoda przekracza kary umowne.  

5. Kary umowne  są wymagalne niezależnie od wysokości poniesionej szkody i zawinienia strony 

obowiązanej do zapłaty kary. 

6. Brak zapłaty kary umownej spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę. 

 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne 

oraz sprzęt niezbędny do wykonania dostawy.   

2. Wykonawca ma obowiązek wykonania dostawy określonej w § 1 z należytą starannością,  z 

uwzględnieniem profesjonalnego charakteru jego działalności. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dostawy będącej przedmiotem niniejszej umowy, we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

 

§7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 24 miesiące.  

 



  

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek. 

3. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

§8 

1. Zmiana postanowień dotyczących zmiany terminów wykonania umowy może nastąpić w razie 

zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia zamówienia, 

pomimo dołożenia należytej staranności.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie –  kontynuowanie 

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

Umowy, 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbiorczego. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i zawierać 

uzasadnienie. 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 

1. W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Strony mają obowiązek powiadamiać się wzajemnie o każdej zmianie adresu do korespondencji. 

W przypadku niezastosowania się do tego postanowienia korespondencję wysłaną na adres 

dotychczasowy uważa się za dostarczoną. 

3. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem 

skutecznego przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

                 Z A M A W I A J Ą C Y :                                                      W Y K O N A W C A : 


