
 

 

Załącznik nr 7 – wzór umowy 
 
 

UMOWA Nr …………………………. 

 

zawarta w  Ciechanowie w dniu ……………………….. 

pomiędzy: 

 

…………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a  

………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Na podstawie wyboru przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego nr 

…………………………………… z dnia …………………….., podstawa ustawa Prawo zamówień 

publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843) oraz przepisy 

wykonawcze do niej,  strony postanawiają co następuje: 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji  zadanie: "Dostawa wyposażenia 

pracowni szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie" w ramach projektu „BEM w 

Ciechanowie szkołą przyszłości”, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, 

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 

uczniów RPO WM 2014-2020.  

2. Szczegółowy wykaz i opis przedmiotu zamówienia zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 

3. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

§ 2. 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie: …………………..r... zgodnie z 

opisem w SIWZ. 

  

§3. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do należytej realizacji i dostaw zamówienia w asortymencie (rodzaju) i 

ilościach oraz w terminie i miejscu. 

2. Przez dostawę należy rozumieć dowóz a także rozładunek, montaż, instalację, uruchomienie w 

siedzibie Zamawiającego. 

3. Wykonawca zainstaluje, uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez dyrektora 

szkoły. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne 

od wad, kompletne, oryginalnie zapakowane i odpowiadające normom jakościowym, określonym we 

właściwych aktach prawnych. 

6. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i uszkodzenia powstałe w czasie transportu, 

wnoszenia i ustawiania przedmiotu zamówienia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez 

Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 

9. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:  

• są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z 

winy zamawiającego lub 

• nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załącznikach lub 

• dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz 

parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 



 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy 

dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu dostawy zgodnie z jego przeznaczeniem, tj.:  

• instrukcji użytkowania,  

• kart gwarancyjnych, 

• opisów technicznych, 

• certyfikatów, 

• atestów, 

• deklaracji zgodności, 

• świadectw jakości, 

• innych  dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów określonych dla materiałów i 

urządzeń. 

11. Dostarczone dokumenty będą sporządzone w języku polskim. 

 

§ 4. 

WYNAGRODZENIE 

1. Za prawidłowe wykonanie czynności Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie                                w 

wysokości: …………………… złotych brutto (słownie: ……………………. zł) za zadanie, które będzie 

wypłacone na wskazany rachunek bankowy. 

2. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni po otrzymaniu rachunku/faktury oraz podpisanego 

przez strony umowy protokołu odbioru. 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty. 

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

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany 

jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury: 

• kopię faktury wystawioną przez Podwykonawcę oraz dowód zapłaty niniejszej faktury.  

6. W przypadku niedostarczenia dokumentu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności 

Podwykonawcy, do czasu ich otrzymania.  

7. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę wobec Zamawiającego. 

8. Wykonawca odpowiada za działania zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne. 

 

§ 5. 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

Wykonawcy wynikającego z przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary 

umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

b) za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 5% wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.   

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                                  

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

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 

§ 6. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Zapłaty za realizację przedmiotu umowy. 

2. Wskazania i udostępnienia miejsca do dostawy i odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczenie osób 

i miejsca przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi przedmiotu umowy. 



 

 

§ 7. 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela na dostarczony towar gwarancji zgodnie z opisem w SIWZ. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać bez dodatkowych opłat wszelkie awarie, 

usterki, wady i błędy w działaniu dostarczonego towaru. 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą odbioru przez Zamawiającego całości przedmiotu 

umowy bez zastrzeżeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w działaniu dostarczonego towaru w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

§ 8. 

ZMIANA UMOWY 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział   takie  zmiany w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.  

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust 1 podlega unieważnieniu. 

3. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z 

tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego 

sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu 

w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają 

rozstrzygnięciu przez właściwy sąd dla Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 

dla Zamawiającego.  

 

Załączniki: 

- załącznik nr 1 - wykaz i opis asortymentu 

- oferta wykonawcy 

 

 

Wykonawca     Zamawiający 
 
 

 
 

Akceptuję wzór umowy: 

 

 

……………………………........ 
(czytelny podpis wykonawcy)  
 
 


