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      Załącznik Nr 5 do SIWZ  

       Wzór umowy      

UMOWA   /2019 

zawarta w dniu …...   r. pomiędzy:  
Gminą Modliborzyce ,ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce 
NIP 862-157-63-44, Regon 830 409 608  
reprezentowaną przez Pana mgr inż. Witolda Kowalika – Burmistrza Modliborzyc, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Świątek, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 
a  

………………………………………. 

NIP …. Regon…  

reprezentowaną przez ……, 

zwaną dalej „Wykonawcą”,  

wspólnie zwanymi dalej  „Stronami ”,   

o następującej treści: 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn.: 

„Wyposażenie pracowni  dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych dla szkół 

gminy Modliborzyce w ramach projektu „Młodzi kreatorzy”, znak sprawy: 

INW.271.1.2.2019  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, zawarto umowę o 

następującej treści: 

§ 1 

1.Przedmiotem zamówienia jest  dostawa pomocy dydaktycznych, urządzeń, sprzętów 

stanowiących wyposażenie pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno- 

przyrodniczej w szkołach na terenie Gminy Modliborzyce w ramach projektu „Młodzi 

kreatorzy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, 

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

priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. 

2.Dostarczony sprzęt/urządzenia/materiały muszą być fabrycznie nowe i nieużywane. Muszą 

być to produkty istniejące w obrocie, nie prototypy, asortyment musi spełniać wymagania 

wynikające z przepisów prawa w zakresie jakości, norm, systemu oceny zgodności, 

bezpieczeństwa, dopuszczenia do obrotu. Przedmiot dostawy musi posiadać aktualne atesty, 

deklaracje lub certyfikaty na bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami polskich i 

europejskich norm oraz karty gwarancyjne i niezbędne instrukcje w języku polskim. 

3.Przedmiot umowy obejmuje w szczególności dostawę oraz przeniesienie na Zamawiającego 

własności asortymentu zgodnie z warunkami postępowania, niniejszą umową i ofertą 

Wykonawcy stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.  

4.O gotowości dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić 

Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem za pomocą e- mail. 

5. Sprzęt zostanie dostarczony, rozładowany i przedstawiony do odbioru w siedzibie                        

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Miejscem dostawy: trzy szkoły z terenu gminy 

Modliborzyce. Zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla danej szkoły tj.: 

Zespołu Szkół w Modliborzycach, Zespołu Szkół w Wierzchowiskach Drugich, Zespół 

Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym. 
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6. Zamawiający dopuszcza zlecenie realizacji części zamówienia podwykonawcom. 

Podwykonawcy muszą spełnić wymogi kwalifikacyjne wymagane do realizacji powierzonych 

im prac. 

7. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

8.Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego 

9. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą, której wartość przekracza 10% 

wynagrodzenia, o którym mowa w  § 3, wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

10.Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

11. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, której treść będzie 

sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 

12.Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy z podwykonawcą przekaże 

Zamawiającemu kopię tej umowy. 

13. Do zmian umowy o podwykonawstwo zapisy ust. 8-12 stosuje się odpowiednio. 

§ 2 

1.Termin wykonania umowy wynosi …….  dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania 

niniejszej umowy. 

2.Za termin wykonania dostawy przedmiotu niniejszej umowy strony przyjmują datę 

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dostarczonych produktów, wraz z 

przekazaniem pełnej dokumentacji, w tym z niezbędnymi atestami,  zgodnie z warunkami 

określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 5 w dni robocze tj. 

poniedziałek – piątek w godzinach ustalonych z dyrektorem placówki. 

4.Odbiór przedmiotu umowy będzie odebrany przez wyznaczonego przedstawiciela 

Zamawiającego. Odbiór dostawy na podstawie protokołu dostawy.  

5. Zamawiający dokona zbadania zgodności dostawy z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

ofertą Wykonawcy. Jeżeli dostarczony sprzęt będzie niezgodny z ofertą Wykonawcy lub w 

inny sposób nie będzie spełniał wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy, Wykonawca odbierze dostarczony sprzęt z siedziby 

Zamawiającego na swój koszt i wymieni na nowe, wolne od wad i zgodne ze złożoną Ofertą 

w terminie nie późniejszym niż w 5 dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia tego 

faktu przez Zamawiającego.  

6. Po dostarczeniu pełnego i zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą 

Wykonawcy, asortymentu danej dostawy, na podstawie protokołów dostawy, Zamawiający 

sporządzi protokół odbioru dostawy.  

7.Dokumentem potwierdzającym końcowy odbiór przedmiotu umowy będzie protokół 

odbioru podpisany przez obie strony.  

8. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością 

i aktualną wiedzą w danej dziedzinie jaką można oczekiwać od profesjonalisty.  

9.Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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10.Zamówiony asortyment winien być dostarczony do Zamawiającego w nienaruszonych 

opakowaniach, odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniem mechanicznym oraz 

wpływem warunków atmosferycznych.  

11. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy 

odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad.  

12.Do obowiązków Wykonawcy należy: wydanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów 

(atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne, protokoły przekazania), które zgodnie z 

obowiązującymi przepisami powinny być przekazane wraz z towarem, nie później niż w dniu 

dostawy wyposażenia. 

13.W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych, Zamawiający ma 

prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad/niezgodności.  

14.Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 

ustalonym z Zamawiającym.  

15.Wykonawca jest zobowiązany do lojalnej współpracy z Zamawiającym, w szczególności 

do informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach czy utrudnieniach w prawidłowej 

realizacji świadczeń i wypracowywania sposobów alternatywnego i zgodnego                                   

z oczekiwaniami Zamawiającego sposobu realizacji świadczenia. 

§ 3 

1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe,  zgodne ze złożoną ofertą.             

Łączna wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: …..……… zł (słownie: ……………), 

według stawki VAT   …  % oraz wartość netto przedmiotu umowy:  ………… zł (słownie: 

…………………………..). 

2.Wymienione w ust. 1 kwoty, nie podlegają zmianie i obejmują wszelkie koszty związane               

z realizacją całości przedmiotu zamówienia. 

§ 4 

1. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy pozostaje 

niezmieniona do końca realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wynagrodzenie obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest 

zapłacić za przedmiot umowy, co obejmuje m.in. koszty wydania i odebrania przedmiotu 

umowy, w szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do 

miejsc wskazanych przez Zamawiającego, opłaty za transport, załadunek, wyładunek, oraz 

dokumentację niezbędną do prawidłowego  użytkowania przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

1.Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego jednorazowo, przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie do 30 dni od otrzymania faktury w 

oparciu o protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

2.Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy, 

potwierdzony protokołem o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. 

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 

późniejszym niż wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu, w sytuacji nieposiadania środków 

finansowych na koncie projektowym. Wykonawca z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych 

roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 
5.Wykonawca jest zobowiązany wraz z fakturą składaną Zamawiającemu, doręczyć Zamawiającemu 

pisemne potwierdzenie podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową faktury, o 

dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. 
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6.W przypadku  gdy Wykonawca nie dostarczy potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 a termin 

płatności należności dla podwykonawcy nie upłynął, Zamawiający zatrzyma wypłatę kwoty w 

wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. Po upływie 

terminu płatności należności podwykonawcy. Zamawiający zapłaci należne wynagrodzenie 

podwykonawcy, przy czym zapłata wynagrodzenia podwykonawcy jest równoznaczna z zapłatą 

wynagrodzenia Wykonawcy i powoduje wygaśnięcie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia należnego 

wykonawcy za prace wykonane przez podwykonawcę, do wysokości zapłaconego podwykonawcy 

wynagrodzenia. Ewentualne odsetki za nieterminowe regulowanie należności wobec podwykonawców 

obciążają Wykonawcę. 

7. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zamówienia należne podwykonawcom nie może przekraczać 

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie. Ustalenia ust. 5-6 stosuje się odpowiednio do 

umów  podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami. 

8.Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy może nastąpić 

za zgodą Zamawiającego. 

§ 6 

Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

§ 7 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony asortyment na okres 24 

miesięcy. 

2.Okresy gwarancji, o którym mowa w ust. 1 liczony będzie od daty podpisania protokołu 

odbioru bez uwag. 

3.Do dostarczonych produktów winna być dołączona pełna dokumentacja techniczna, jeżeli 

takowa występuje. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie wolny 

od wad fizycznych i prawnych. 

4.W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt 

Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo przez zlecenie napraw 

specjalistom strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji. 

§ 8 

1.Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 

1) Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

2) w okolicznościach wskazanych w art. 145 ustawy Pzp. 

2.Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy 

przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy, bez konieczności 

wyznaczania terminu dodatkowego, w terminie 14 dni od dnia upływu w/w terminu. 

§ 9 

1.Obowiązkową formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w 

następujących wypadkach i wysokościach: 

1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 

niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

2%  wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy 

dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca płaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 
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4) w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę 

niezgłoszonego Zamawiającemu w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony taki 

przypadek. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu 

wynagrodzenia. 

3.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4.Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy, dokonania 

napraw lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 

§ 10 

1.Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację 

przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:  

a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą; 

b) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; 

c) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

d) dopuszcza się zmianę podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi 

kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego; 

e) dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku działania 

siły wyższej oraz zdarzeń losowych wywołanych przez czynniki zewnętrzne, których 

nie można było przewidzieć, zagrażające życiu lub zdrowiu ludzi, a także brakiem 

dostępności przedmiotu zamówienia na rynku związany z trwającym procesem 

produkcyjnym – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać 

przedłużony o czas trwania okoliczności; 

f) w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu 

rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania 

realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy – w zakresie objętym 

zmianą; 

g) w sytuacji, gdy pomoce dydaktyczne/urządzenia/sprzęty określone w 

specyfikacji/ofercie a następnie w umowie, przestały być produkowane/zostały 

wycofane ze sprzedaży i są niedostępne albo zostały uznane przez producenta za 

przestarzałe, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu umowy na wersję o parametrach 

technicznych, funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż wymagane przez 

Zamawiającego - w takim przypadku zmiana nie powinna powodować wzrostu ceny 

ofertowej i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SIWZ, w/w 

zamianę przedmiotu umowy Zamawiający rozpatrzy, po uprzednim złożeniu przez 

Wykonawcę pisemnego uzasadnienia i propozycji zamiany, 

h) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub 

zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; 
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i) dopuszcza się zmianę wynagrodzenia przewidzianego w umowie w następujących 

przypadkach: - zmiany stawki podatku VAT wynikającej z obowiązującego prawa, - 

zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie 

nie leży w interesie publicznym - o wartość niezrealizowanej dostawy ustaloną w 

protokole zaawansowania dostawy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w 

kalkulacji Wykonawcy doręczonej przed podpisaniem umowy. 

2. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące 

zmiany: danych teleadresowych; danych rejestrowych;  

3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

4. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy. 
§ 11 

1.Ewentualne sporne sprawy dotyczące umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2.W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 
 

§ 12 
1.Ze strony Wykonawcy osoba/-ami odpowiedzialna/-ymi za realizację niniejszej Umowy jest/są: [ 

………………………], e-mail:[……….], numer telefonu: [………….] 

2. Do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji niniejszej umowy upoważniona/y 

jest/są: [ ………………………], e-mail:[……….], numer telefonu: [………….] 

 

3.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
Załączniki Nr 1 do umowy  Opis przedmiotu zamówienia 

Załączniki Nr 2 do umowy  Oferta Wykonawcy 
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