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IPR. 272.1.25.2018        Załącznik nr 3 

  

     (Wzór umowy) 

UMOWA  nr ……………………………………… 

zawarta dnia ……………………………….. r. w Łęcznej 

 

pomiędzy: 

Powiatem Łęczyńskim, z siedzibą 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95 A,  

NIP 5050017732, Regon 431019425  

reprezentowanym przez: 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Romana Cholewę  

Wicestarostę – Dariusza Kowalskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu, Patrycji Miazio 

zwanym dalej "Zleceniodawcą", 

 

a  
…......................................................................  z siedzibą w ............................................., wpisanym do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …................./ wpisanym 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
NIP: …...................   REGON: ….......................  
reprezentowanym przez:  
1 ........................................................................   
2 ........................................................................   
zwanym dalej w treści niniejszej Umowy „Wykonawcą"   
 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy do Zespołu Szkół im. Króla 

Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9 materiałów, narzędzi i urządzeń 

stanowiących  wyposażenie szkolnej pracowni budowlanej w ramach projektu pn. „Kształcimy 

prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku”, zgodnie z warunkami zapytania ofertowego 

IPR.272.1…..2018 oraz złożonej oferty z dnia …………, stanowiącymi integralną część  umowy. 

2. W ramach wykonania umowy Wykonawca dostarczy: 

1) Rusztowanie – 1 szt., (marka, model/typ) ………………………………………………… 

2) Maszyna do cięcia płytek i materiałów budowlanych (przecinarka do glazury na mokro) – 1 

szt., (marka, model/typ) ………………………………………………………. 

3) Gilotyna do glazury – 3 szt., (marka, model/typ) ………………………………………………… 

4) Komplet narzędzi do tapetowania – 3 kpl. Komplet składa się ze: stołu do tapetowania, rolki 

dociskowej do tapet, zestawu pędzli do tapetowania, zszywacza tapicerskiego 

5) Wyrzynarka do otworów w drewnie – 1 szt., (marka, model/typ) ………………………………………… 

6) Wiertarka sieciowa z udarem z mieszadłem do zapraw  – 1 szt., (marka, model/typ) 

………………………………………………… 
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7) Komplet narzędzi budowlanych – 3 kpl. Komplet składa się z: taśmy mierniczej, kielni 

trapezowej, 7-częściowego zestawu wierteł do betonu, 8-częściowego zestawu wierteł do 

drewna, 13-częściowego zestawu wierteł do metalu. 

3. Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 12 Edukacja, kształcenie i kwalifikacje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.  

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia ……………… r. Przez datę zakończenia wykonania 

przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania  protokołu zdawczo-odbiorczego. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonania przedmiotu umowy i nie zgłasza 

do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z tymi warunkami. 

6. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji 

dostaw podobnego rodzaju, wielkości i wartości co przedmiot umowy. Wykonawca zobowiązuje 

się do realizacji umowy z dołożeniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego 

charakteru działalności Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, treścią 

umowy oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie umowy. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania 

pracowników Wykonawcy, osób działających w jego imieniu lub podwykonawców, jak za 

działania własne. 

§ 2 

WYKONANIE I ODBIÓR DOSTAWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 do 

Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9 na własny koszt.  

2. Wykonawca zobowiązany jest na 2 dni robocze przed planowanym dostarczeniem przedmiotu 

zamówienia zawiadomić Zamawiającego o planowanej dacie dostawy.  Dostawa zostanie 

zrealizowana w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego.  Całość dostawy zostanie 

zrealizowana jednorazowo. 

3. Wykonawca zobowiązuje się również do: 

a) przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu i narzędzi, 

b) dostarczenia wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, 

c) udzielenia gwarancji jakości na okres zgodny z § 3 ust. 2 umowy oraz wynikający z oferty 

Wykonawcy na dostarczony sprzęt w zakresie określonym w § 3 ust. 2 i 3 i na warunkach nie 

gorszych niż gwarancja producenta. 

4. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 

Załącznik do protokołu zdawczo –– odbiorczego stanowią certyfikaty dopuszczające  materiały, 

narzędzia i urządzenia będące wyposażeniem szkolnej pracowni budowlanej do użytku w 

jednostkach oświatowych. Podpisany przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy będzie 

stanowił podstawę do wystawienia faktury.  

5. Dostawa przedmiotu zamówienia winna być jednorazowa i kompletna – zgodna z zakresem 

określonym w § 1 ust. 2. W przypadku dostawy niekompletnego przedmiotu zamówienia 

Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu umowy.  

6. Przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy w dniu dostawy dokonają 

ilościowego sprawdzenia dostarczonego przedmiotu zamówienia, a w terminie 3 dni roboczych 

licząc od dnia dostawy, przedstawiciel Zamawiającego dokonuje odbioru jakościowego 

dostarczonego sprzętu w celu potwierdzenia zgodności przedmiotu umowy z zapytaniem 
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ofertowym oraz ofertą Wykonawcy i w przypadku braku uwag podpisuje protokół zdawczo – 

odbiorczy.  

7. W przypadku wad jakościowych przedmiotu zamówienia lub niezachowania parametrów 

określonych w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ciągu 5 dni 

kalendarzowych przedmiotu umowy lub jego części pozbawionego wad i spełniającego 

parametry określone w ofercie na własny koszt i odpowiedzialność. Po dostarczeniu 

pozbawionej wad nowej partii przedmiotu umowy lub jej części przedstawiciel Zamawiającego 

podpisuje protokół zdawczo – odbiorczy.  

8. Wykonawca przy pomocy podwykonawców wykona następujący zakres: 

……………………………………………………………………………, albo na dzień podpisania umowy Wykonawca 

oświadcza, że będzie realizował przedmiotu mowy bez udziału podwykonawców.  

9. Pozostały zakres prac Wykonawca wykona własnymi siłami. 

 

§ 3 

WADY I GWARANCJA 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszej umowy jest 

fabrycznie nowy i nieużywany.  

2. Wykonawca zapewni świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis 

producenta oferowanego i dostarczonego sprzętu na zasadach określonych poniżej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na cały dostarczony sprzęt elektroniczny 

stanowiący przedmiot umowy. Warunki i termin gwarancji dla poszczególnych urządzeń określa 

złożona oferta z zastrzeżeniem, że termin gwarancji nie będzie krótszy niż 24 miesiące od daty 

dostawy. 

4. Udzielona gwarancja świadczona będzie zgodnie z podanymi niżej warunkami: 

a) serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu. Zamawiający 

dopuszcza serwis typu „door-to-door” z zastrzeżeniem, iż  transport organizuje i pokrywa 

jego koszty Wykonawca lub producent. 

b) zgłoszenia awarii sprzętu będą przesyłane elektronicznie na adres: ……………………………. 

c) w przypadku zgłodzenia przez Zamawiającego awarii sprzętu, Wykonawca rozpocznie 

procedurę naprawczą w ciągu maksimum 3 dni, licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. 

W przypadku zgłoszenia otrzymanego po godzinie 15.00, czas reakcji liczy się od następnego 

dnia roboczego, 

d) naprawa serwisowa zostanie dokonana po uprzedniej nieodpłatnej ocenie zgłoszonej awarii.  

e) czas skutecznej naprawy sprzętu nie może przekroczyć 7 dni roboczych, licząc od momentu 

zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, 

5. W przypadku stwierdzenia niemożliwych do naprawienia wad ukrytych w dostarczonym 

przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na materiały, narzędzia   

i urządzenia o nie gorszych parametrach w ciągu 48 godzin (dotyczy to okresu gwarancji).  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia usterek w okresie gwarancji na 

koszt Wykonawcy przez inny podmiot, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia pomimo 

pisemnego wezwania w ciągu 7 dni. W takim przypadku Zamawiający po dokonaniu zastępczego 

usunięcia usterek zachowuje prawa wynikające z gwarancji względem Wykonawcy.  

7. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w wyrobach będących 

przedmiotem umowy oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Wykonawca jest 

odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby:  
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a) stanowią własność osoby trzeciej, albo, jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej  

b) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie 

mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo jeżeli dostarczono je w stanie 

niezupełnym.  

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Za przedmiot umowy określony w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne jednorazowe 

wynagrodzenie całkowite w kwocie …………………… zł brutto (słownie:……………………….) w tym 

należny podatek VAT zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu 

zamówienia, w tym koszt transportu i ubezpieczenia na czas transportu.  

3. Płatność nastąpi jednorazowo w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem, o którym mowa w § 2 ust. 3 i ust. 5 umowy, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez przedstawiciela 

Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy.  

5. Wykonawca nie może zbyć na rzecz osób trzecich wierzytelności względem Zamawiającego 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, bez uprzedniej zgody zamawiającego 

wyrażonej na piśmie. 

§ 5 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 ust. 

4 w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

za każdy dzień zwłoki,  

2) za niedotrzymanie terminu usunięciu wad, stwierdzonych w okresie rękojmi, w wysokości 

1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki, liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad,  

3) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 20% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.  

2. Jeżeli zwłoka w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 przekroczy 14 

(słownie: czternaście) dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy, bez 

konieczności wyznaczania terminu dodatkowego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie:  

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów,  

2) prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 

kary umowne.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w 

wyznaczonym terminie.  

 

§ 6 
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ZMIANY UMOWY 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 

1. Wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność 

dokonania zmian w umowie. 

2. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 

państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i 

podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze 

administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. 

3.  Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie 

stawki podatku VAT, co skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto, przy niezmienionym 

wynagrodzeniu netto. 

4. Zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, 

których nie można było przewidzieć i które uniemożliwiają realizację umowy, takie zdarzenia 

obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, 

zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych. 

5. Istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy, 

producenta, dystrybutora uzasadniających ryzyko, że jego produkty, świadczenia itp.  mogą 

nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości albo wsparcia w 

przyszłości. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z realizacją 

niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności.  

4. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla 

Zamawiającego.  
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