
                                                                              

UMOWA  nr ………………/2021

zawarta  w  dniu  ........................................................  w  .…………...pomiędzy  Gminą
Osięciny Regon 910866650, NIP 889-146-05-22, reprezentowaną przez…………….. Gminy
Osięciny  Panią………………..,   przy  kontrasygnacie  Skarbnika  ……………………. zwaną dalej
„Zamawiającym”
 „Zamawiającym”, 
a……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
….. 
którą reprezentuje: ……………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą, 

Przedmiotowe zamówienie będzie elementem projektu realizowanego przez Zamawiającego
pn.  „Laboratoria  Przyszłości”,  współfinansowanego  ze  Środków  Funduszu
Przeciwdziałania  COVID-19  i  przeznaczonego  na  wsparcie  jednostek  samorządu
terytorialnego w realizacji inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej
infrastruktury we współpracy Ministerstwa Edukacji  i Nauki z Centrum GovTech w
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego poniżej
kwoty 130 000,00 złotych  w trybie zapytania ofertowego z dnia ………….strony zawierają
umowę o  następującej treści:

§ 1
1.  Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zadanie  pn.  „Zakup
i dostawa:  materiałów,  wyposażenia  i  pomocy  dydaktycznych  w  ramach  realizacji
programu Laboratoria Przyszłości”.
2.  Przedmiotem  umowy  jest  zakup  i  dostawa  materiałów,  wyposażenia  i  pomocy
dydaktycznych  w  ramach  projektu  grantowego  „Laboratoria  Przyszłości”,  który  stanowi
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dla Szkoły Podstawowej w Osięcinach wchodzącej w
skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osięcinach.
3.  Dostawa  przedmiotu  zamówienia  do  siedziby  szkoły,  o  której  mowa w ust.  2  nastąpi
środkiem transportu Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego  o  gotowości  przedmiotu
umowy do realizacji, na co najmniej 2 dni przed datą wykonania dostawy. 
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5.  Przy  odbiorze  przedmiotu  zamówienia,  Zamawiający  jest  zobowiązany  dokonać
sprawdzenia  ilości  przedmiotu  zamówienia.  Odbioru  ilościowego  dostarczonego  towaru
dokanają  w  dniu  dostawy  wyznaczeni  przedstawiciele  Zamawiającego.  Na  potwierdzenie
czynności odbioru zostanie spisany i podpiany przez przedstawicieli każdej ze Stron protokół
odbioru.  Niezgodność  ilościową  wykonanego  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający
zobowiązany  jest  reklamować  Wykonawcy  na  piśmie  w terminie  dokonywanego  odbioru
przedmiotu Zamówienia.
6.  Niezgodność  jakościową  dostarczanego  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający
zobowiązany jest reklamować Wykonawcy pisemnie lub drogą elektroniczną w terminie 7 dni
od dnia wykrycia wady i/lub usterki.
7. W przypadku reklamacji określonej w ust. 5 i  6, Wykonawca obowiązany jest dostarczyć
przedmiot zamówienia bez wad lub jego część, w terminie 5 dni roboczych o dnia złożenia
reklamacji.

§ 2
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy odpowiada wszystkim cechom
określonym  w  zapytaniu  ofertowym,  jest  fabrycznie  nowy,  kompletny,  nieużywany,
w oryginalnych opakowaniach, jest wolny od wad technicznych i prawnych, jest wolny od
obciążeń  na  rzecz  osób  trzecich  oraz  nie  jest  przedmiotem  żadnego  postępowania
i zabezpieczenia. 
2.  Wykonawca  oświadcza,  że  dostarczony  przedmiot  umowy  znajduje  się  w  stanie
umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.  Wykonawca  oświadcza,  że  realizacja  dostaw  prowadzona  będzie  zgodnie
z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą
starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
4.  Wykonawca  wyda  Zamawiającemu  w  dniu  dostawy  dokumenty,  które  dotyczą
dostarczanego asortymentu, przede wszystkim karty gwarancyjne i instrukcje obsługi sprzętu
(jeśli dotyczy).

§ 3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny
i ekonomiczny, a także pracowników niezbędnych do właściwej realizacji niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do realizacji zamówienie bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca  oświadcza,  że  uzyskał  wszystkie  informacje  konieczne  do  realizacji
zamówienia. 
4.  Wykonawca oświadcza,  że realizując przedmiot niniejszej Umowy nie naruszy żadnych
praw osób trzecich. 
5. Wszelkie materiały użyte do realizacji niniejszego przedmiotu umowy muszą odpowiadać
obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić
zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.
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6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały Wykonawcy.

§ 4
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy ustala się na okres nie
dłuższy niż do dnia 15 marca 2021 roku.
Realizacja  zmówienia  następować  będzie z  zastosowaniem  metody  podzielonej  dostawy
(uzgodnionej z Zamawiającym): 
60% wartości zamówienia brutto od  daty podpisania umowy do dnia 29 grudnia 2021r.,
40% wartości zamówienia brutto od daty podpisania umowy do dnia 15 marca 2022 r.
2. Za termin wykonania zamówienia rozumie się wykonanie przedmiotu umowy bez wad oraz
przekazanie podpisanego przez strony protokołu zdawczo - odbiorczego.

§ 5

1.  Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić  Wykonawcy za  wykonanie  przedmiotu  umowy
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………. złotych (słownie: …………………….../100 ).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie …………………... złotych. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego
w stosunku do Wykonawcy i  zawiera wszelkie  koszty bezpośrednie i  pośrednie związane
z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
4.  Zapłata  wynagrodzenia  określonego  w  ust.  1  będzie  dokonana  metodą  podzielonej
płatności, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 
5.  Podstawę  wystawienia  faktury  przez  Wykonawcę  stanowił  będzie  protokół  zdawczo  –
odbiorczego, podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu stron. 
6. Zapłata dokonana będzie przez Zamawiającego przelewem na wskazany przez Wykonawcę
rachunek  bankowy,  w  terminie  do  30  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo  wystawionej
faktury – z rachunku bankowego Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy. Za dzień zapłaty uznaje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.
7.  Wkonawca wystawi fakturę na następujące dane:
Nabywca: 
Gmina Osięciny
ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny
NIP: 889-146-05-22
Odbiorca:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osięcinach
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§ 6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne,

które będą  naliczane  Wykonawcy przez Zamawiającego  w następujących przypadkach
i wysokościach:

a) za  każdy  dzień  opóźnienia  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do
ustalonych terminów – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za  odstąpienie  przez  Zamawiającego  od  Umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w umowie. 

c) za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy  –  w  wysokości  20%
wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,
przekraczającego  wysokość  kar  umownych  do  wysokości  rzeczywiście  poniesionej
szkody. 

3. Zapłata  kary  przez  Wykonawcę  lub  potrącenie  przez  Zamawiającego  kwoty  kary
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót
lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 7
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod

rygorem  nieważności  takiej  zmiany.  Niedopuszczalna  jest  jednak  pod  rygorem
nieważności  zmiana  postanowień  zawartej  Umowy  oraz  wprowadzenie  nowych
postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby  zmienić  treść  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,  których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

2. Każda  zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  wymaga  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

3. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień w formie aneksu do umowy.
4. Zakres możliwych zmian:

1) zmiana terminu realizacji zamówienia ze względu na: niemożliwą do przewidzenia
w momencie zawarcia umowy okoliczność prawną, ekonomiczną, za którą żadna
ze  stron  nie  ponosi  odpowiedzialności;  wystąpienie  siły  wyższej to  znaczy
niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe
do  przewidzenia  w  momencie  zawarcia  umowy  i  któremu  nie  można  było
zapobiec mimo dochowania należytej staranności;

2) zmiana świadczenia na lepszej  jakości  przy zachowaniu tożsamości  przedmiotu
zamówienia;

3) zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności,
których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do
wykonania zamówienia;
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4) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w razie ustawowej zmiany stawek
podatku VAT.

5) z uwagi na wystąpienie niemożliwego do przewidzenia w momencie zawierania
Umowy wpływu COVID-19 lub innej epidemii na należyte wykonanie Umowy,
jeśli Strona wnioskująca o zmianę Umowy wykaże, jaki wpływ ma epidemia na
wykonywanie  Umowy,  w  szczególności  w  odniesieniu  do:  −  nieobecności
pracowników  lub  osób  świadczących  pracę  za  wynagrodzeniem  na  innej
podstawie  niż  stosunek  pracy,  które  uczestniczą  w  wykonywaniu  Umowy,  −
decyzji wydanych przez służby sanitarne w związku z przeciwdziałaniem COVID-
19  lub  innym  epidemiom,  nakładających  na  Wykonawcę  obowiązek  podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, − poleceń lub decyzji
wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa
Rady  Ministrów,  związanych  z  przeciwdziałaniem  COVID-19  lub  innym
epidemiom,  −  wstrzymania  dostaw  produktów,  komponentów  produktu  lub
materiałów,  trudności  w  dostępie  do  sprzętu  lub  trudności  w  realizacji  usług
transportowych,  −  innych  okoliczności,  które  uniemożliwiają  bądź  w istotnym
stopniu  ograniczają  możliwość  wykonania  Umowy,  −  okoliczności,  o  których
mowa powyżej,  w zakresie  w jakim dotyczą  one podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy. 

6) Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku, gdy
konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w
umowach  pomiędzy  Zamawiającym,  a  inną  niż  Wykonawca  Stroną,  w  tym
instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest
zamówienie.

§ 8
1.  Strony postanawiają,  że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących
wypadkach:

a) Wykonawca  nie  rozpoczął  dostawy  przedmiotu  zamówienia  bez  uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie.

b) została ogłoszona upadłość bądź rozwiązanie firmy Wykonawcy.
c) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
d) w wypadku wystąpienia innych okoliczności istotnych dla Zamawiającego, których

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2.  Jeżeli  w  toku  realizacji  przedmiotu  umowy  okaże  się,  że  Wykonawca  realizuje  ten
przedmiot w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający w każdym czasie może
wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając w tym celu odpowiedni
termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpić z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
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3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9 
1.  Wykonawca  udziela  gwarancji  na  warunkach  określonych  poniżej  na  dostarczony
przedmiot umowy, która wynosi ………………... 
2. Strony ustalają następujące warunki gwarancji: 
a) sprzęt jest objęty gwarancją braku wad materiałowych i produkcyjnych, 
b) w przypadku otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o wadzie bądź niespełnieniu
wymogów w okresie trwania gwarancji,  Wykonawca naprawi lub wymieni sprzęt, którego
dotyczyć będzie zawiadomienie, 
c) czas gwarancji sprzętu po naprawie bądź wymianie, zostanie wydłużony o czas naprawy
urządzenia. 
d) Jeśli Wykonawca wybierze naprawę bądź wymianę sprzętu, może użyć do niej wyłącznie
nowych lub wolnych od wad części lub produktów, 
e) gwarancja nie ma zastosowania w przypadku gdy szkoda na Sprzęcie jest skutkiem: 
• niewłaściwej lub nieodpowiedniej konserwacji, instalacji, naprawy 
• nieautoryzowanej modyfikacji; 
• niewłaściwego otoczenia; 
•  niepoprawnego  użytkowania  lub  działania  poza  wytycznymi  dotyczącymi  przeznaczenia
danego sprzętu; 
• niewłaściwego napięcia; 
• wypadku, niewłaściwego używania lub zaniedbywania; 
• wystawiania na ryzyko takie jak uderzenie piorunem, powódź lub inne działanie natury. 
3.  Okres  gwarancji  rozpoczyna  się  od  dnia  przejęcia  przedmiotu  umowy,  potwierdzony
protokołem zdawczo-odbiorczym, o który mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do świadczenia serwisu gwarancyjnego
na warunkach określonych w ramach gwarancji przez producenta. 

§ 10
1. Wykonawca  i  Zamawiający  zobowiązani  są  do  ścisłego  współdziałania  w  zakresie

niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy.
2. Z ramienia Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest …………

………………………………………………………………………………………………
3. Z  ramienia  Wykonawcy  osobą  upoważnioną  do  kontaktów  z  Zamawiającym  jest

……………………...………………………………………………………………………..
4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udzielania  na  żądanie  Zamawiającego  wyjaśnień

dotyczących przebiegu realizacji umowy.
5. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych,

które uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to
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zmiany  adresu  do  doręczeń,  numerów telefonów,  adresów poczty  elektronicznej  oraz
rachunków  bankowych.  Zmiana  danych  kontaktowych  wymaga  pisemnego
powiadomienia drugiej  Strony o ich dokonaniu.  Zmiana powyższych danych, w braku
niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków dla
drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie
uważana za skutecznie doręczoną.

6. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kompleksowej  i  wyrywkowej  kontroli  realizacji
przedmiotu zamówienia.

7. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo do wglądu do dokumentów,  w tym dokumentów
finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.

8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
Zamawiający  niezwłocznie  powiadomi  o  tym  fakcie  Wykonawcę,  wyznaczając
jednocześnie termin na ich usunięcie.

9. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających
w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji
dotyczących  zawarcia  realizacji  lub  wykonania  niniejszej  umowy  wynikał  będzie
z obowiązujących przepisów prawa.

10. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do
wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.

11. Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie
ochrony danych osobowych i zobowiązują się nie wykorzystywać, ani nie przetwarzać
w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyskają dostęp w wyniku realizacji
współpracy dla celów innych niż realizacja umowy.

§ 11
1. Strony podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów miedzy

nimi,  a  wynikających  z  realizacji  Umowy  lub  pozostających  w  pośrednim  bądź
bezpośrednim związku z Umowa, na drodze negocjacji.

2. W razie  braku możliwości  polubownego załatwienia  sporu,  Strony poddadzą spór pod
rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12
Strony ustalają, że Wykonawca nie może przenieść przedmiotu umowy oraz wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 13
W  sprawach  nieregulowanych  niniejszą  Umową  stosuje  się  przepisy  ustawy  -  Kodeks
Cywilny oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
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§ 14
Integralną część umowy stanowią zapytanie ofertowe z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

§ 15
Umowę  niniejszą  sporządza  się  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach:  dwóch  dla
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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	zawarta w dniu ........................................................ w .…………...pomiędzy Gminą Osięciny Regon 910866650, NIP 889-146-05-22, reprezentowaną przez…………….. Gminy Osięciny Panią……………….., przy kontrasygnacie Skarbnika ……………………. zwaną dalej „Zamawiającym”
	„Zamawiającym”,
	§ 1
	1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Zakup i dostawa: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości”.
	2. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu grantowego „Laboratoria Przyszłości”, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dla Szkoły Podstawowej w Osięcinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osięcinach.
	§ 2
	6) Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca Stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.

