
 

 

                                                                                                                        Załącznik nr 4  

UMOWA DOSTAWY 

Nr .......................... 

 

zawarta w dniu  …………. 2018 r.  pomiędzy:  

Gminą Jastków z siedzibą  w Jastkowie przy ul. Chmielowa 3, Panieńszczyzna, 21 - 002 

Jastków, reprezentowaną przez Wójta Gminy Jastków – Teresę Kot, przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy – Małgorzaty Kamińskiej, zwaną w dalszej części umowy 

"Zamawiającym" 

a 

……………………………………………, ……………………………., zwanym dalej 

„Wykonawcą” 

§ 1 

1. Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania             

o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: .............  

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

2017 r., poz. 1579 ze zm.). 

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

1)   oferta Wykonawcy z dnia ...................................................... część ……. 

2)   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

§ 2 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do Szkoły 

Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Snopkowie , w ramach realizacji projektu ,,TIK i 

eksperymenty, to Twórczość i kompetencje” klasyfikowanego jako: Infrastruktura 

edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i średnim 

ogólnokształcącym) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Szczegółowy opis dostarczanych produktów oraz szczegółowe specyfikacje 

technicznych, funkcjonalnych i użytkowych minimalnych wymagań wyposażenia zostały 

określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Całe wyposażenie, stanowiące przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowe oraz - 

jeśli dotyczy - 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. 

6. Wykonawca zapewni dostarczenie przedmiotu umowy transportem własnym i na własny 

koszt, w opakowaniach zapewniających całość, nienaruszalność i zabezpieczających 

przed uszkodzenie. 

7. Dostawa zamówionych produktów odbędzie się do Szoły Podstawowej w Snopkowie. 

 



 

                                                           § 3 
1.   Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)   odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 7, 

2) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej Umowy, 

3) współpraca z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego zobowiązań   

           oraz informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na  

           wykonanie przedmiotu Umowy. 

2.   Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) realizacja przedmiotu niniejszej Umowy z uwzględnieniem wszystkich wymagań 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz z godnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, 

3) terminowa dostawa produktów wraz z niezbędnymi dokumentami, w tym 

dokumentem gwarancyjnym, 

4) zgłoszenie Zamawiającemu co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą gotowości do 

dostarczenia wyposażenia, 

5) zapewnienie serwisu gwarancyjnego produktów, 

6) zgłaszanie na piśmie Zamawiającemu okoliczności i komplikacji utrudniających lub 

uniemożliwiających realizację umowy, a w szczególności utrudniających lub 

uniemożliwiających dostarczenie przedmiotu umowy w terminie, 

7) 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, 

8) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z realizacją dostawy, w tym kosztów 

transportu do szkoły, opakowania, rozładunku, montażu i przeszkolenia wskazanych   

pracowników placówek oświatowych z obsługi sprzętu. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają termin dostawy przedmiotu umowy – do dnia ………….. 

2. Za termin dostawy przedmiotu niniejszej Umowy strony przyjmują sporządzenie  

i podpisanie bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego dostarczonych 

produktów, wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji, w tym z niezbędnymi atestami,  

zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

ofercie Wykonawcy. 

3. Stwierdzenie usterek podczas dokonywania odbioru produktów przesuwa termin odbioru 

o czas niezbędny na usunięcie usterek (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), w okresie 

tym nie będą naliczane kary umowne za opóźnienie. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania przedmiotu Umowy w częściach, przy 

czym całość dostawy ma być wykonana najpóźniej w terminie wskazanym w ust. 1. 

5. Wynagrodzenie przysługujące za dostawę danej części zamówienia będzie określane na 

podstawie kosztorysu przekazanego Zamawiającemu przez Wykonawcę przed 

podpisaniem Umowy. 

6. Zasady dokonywania odbioru końcowego określone w § 7 Umowy stosuje się 

odpowiednio do odbiorów częściowych. 

 



 

§ 5 

1. Strony określają  łączną ryczałtową cenę za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, 

ustaloną na podstawie oferty Wykonawcy oraz przedłożonego przed podpisaniem 

Umowy kosztorysu Wykonawcy, w wysokości …………… zł brutto (słownie: 

………………………….. złotych). 

2. Dane z kosztorysu, który Wykonawca dostarczył przed podpisaniem Umowy, będą 

podstawą do sporządzenia wyceny ewentualnych  dostaw dodatkowych czy dostaw, z 

których wykonania zrezygnował Zamawiający. Dane z kosztorysu będą także podstawą 

do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części 

przedmiotu zamówienia w sytuacji odstąpienia od umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje, m.in.: 

1) wszystkie koszty związane z organizacją i serwisem gwarancyjnym, w tym koszt 

dostawy i odbioru produktów przekazywanych do serwisu, w przypadku braku 

możliwości naprawy w miejscu, w którym znajdują się przedmioty,  

2) wszelkie koszty towarzyszące podczas wykonywania przedmiotu umowy. 

4. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach 

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

Priorytetowa 13 Działanie 13.7. 

 

§ 6 

1. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury, po dokonaniu odbioru produktów wraz z dokumentacją i usunięciu 

stwierdzonych usterek. 

2. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za 

opóźnienie. 

3. Faktura częściowa może być wystawiona po ustalonym wcześniej i dokonanym odbiorze 

części przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi § 7 Umowy. 

4. Płatność końcowa nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej za dostarczenie 

całości zamówienia. 

5. Faktury wystawiane przez Wykonawcę będą zawierać następujące dane ………..., 

dostarczane będą na adres …… 

 

§ 7 

1.   Wykonawca dostarczy produkty będące przedmiotem zamówienia do Szkoły 

Podstawowej w Snopkowie wraz z dokumentacją, w tym z niezbędnymi atestami,  

zgodnie z warunkami określonymi w przetargu oraz ofercie Wykonawcy. 

2.  Odbiór techniczno – jakościowy produktów odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, po 

wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę terminu dostawy. 

3.   Przejęcie produktów nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego 

przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron Umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego usterek, 

Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia tych usterek. 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek lub wymiany 

elementów produktu lub całości na inny wolny od wad. Do czasu usunięcia usterek 



 

odbiór będzie wstrzymany. Termin na usunięcie usterek nie może przekroczyć 7 dni 

kalendarzowych, w okresie tym nie będą naliczane kary umowne za opóźnienie. 

6. Odbiór faktyczny (wydanie) produktów na podstawie podpisanego przez obie Strony 

protokołu zdawczo – odbiorczego będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury 

VAT. 

 

§ 8 

1. Zamawiający ustanawia  …………………… jako osobę odpowiedzialną za realizację 

przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca ustanawia .............................................................................................. jako 

osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia. 

 

 

§ 9 

1.   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. 

2.   Na dostarczone produkty zgodnie z art. 568 Kodeksu Cywilnego Wykonawca udziela 

rękojmi na okres 2 lat od terminu odbioru. 

3.    Niezależnie od udzielonej rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na okres ……… 

miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego 

protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu niniejszej Umowy. 

4.  Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

5.  Jeśli w trakcie trwania rękojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu 

Umowy lub do uszkodzeń, Wykonawca jest zobowiązany do ich nieodpłatnego usunięcia 

w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego  

faxem lub e-mailem. 

6.  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. 

7. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego i potwierdzane pisemnie  w 

terminie miesiąca od dnia wykrycia wady. 

8. W okresie gwarancji naprawy produktów wykonywane będą bezpłatnie. Naprawy będą 

wykonywane w miejscu, gdzie produkty się znajdują, w przypadku, gdyby wykonanie 

naprawy na miejscu okazało się niemożliwe, Wykonawca na własny koszt zabierze 

produkt do naprawy i dostarczy wolny od wad. 

9.  W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji dwukrotnej naprawy danego produktu, 

gdy wyrób nadal wykazuje wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem, Wykonawca dostarczy nowy wyrób, wolny od wad zgodnie z 

warunkami gwarancji. 

10.  Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o czas od momentu stwierdzenia wady do  jej 

usunięcia. 

                                                                                   

§ 10 



 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

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

chwili zawarcia umowy, 

b) gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy ponad 14 dni, 
c) w przypadku ponownego dostarczenia wadliwego produktu wcześniej naprawiane-

go lub wymienianego. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewi-

dzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wo-

bec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia pozyskania przez Stronę 

umowy informacji o wystąpieniu podstawy odstąpienia od umowy - w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

 

§ 11 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części dostawy    

      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną: 

1) w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia 

w wykonaniu przedmiotu Umowy, 

2) w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia 

przez Zamawiającego od zawartej Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

3) w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia 

w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wyko-

nawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 20% 

wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, 

przedstawionej w art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 
4. Wykonawca nie może dokonać cesji należności bez zgody Zamawiającego. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania 

kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnie-

nia. 
6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płat-

ności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy, 

dokonania napraw lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z 

niniejszej Umowy. 
7. Jeżeli na skutek działań Wykonawcy, a w szczególności opóźnienia w realizacji umowy 

lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający: 



 

1) poniesie konsekwencje finansowe w szczególności poprzez nałożenie korekt finanso-

wych, kar lub grzywien, 
2) dofinansowanie nie zostanie Zamawiającemu  przyznane w całości lub części, 

Wykonawca  zobowiązuje się pokryć wszelkie straty finansowe wynikające z w/w 

okoliczności. 

 

    § 12 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofer-

ty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową re-

alizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: 

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mają-

cym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w za-

kresie zmiany stawki podatku VAT; 
2) w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiają-

cym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej 

realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji 

projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy; 

3) w sytuacji, gdy urządzenia/sprzęty określone w specyfikacji, a następnie w umowie, 

przestały być produkowane/zostały wycofane ze sprzedaży i są niedostępne albo zo-

stały uznane przez producenta za przestarzałe, co będzie potwierdzone stosownym do-

kumentem, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu umowy na wer-

sję o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż wy-

magane przez Zamawiającego - w takim przypadku zmiana nie powinna powodować 

wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówie-

nia zawartych w SIWZ, w/w zamianę przedmiotu umowy Zamawiający rozpatrzy, po 

uprzednim złożeniu przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia i propozycji zamiany, 
4) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub za-

leceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; 
5) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na 

nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne 

dla  Zamawiającego; 

6) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy - Zamawiają-

cy może zmniejszyć zakres dostawy - w przypadku wystąpienia konieczności zmniej-

szenia zakresu dostaw rozliczenie nastąpi w oparciu o ceny określone w kosztorysie 

Wykonawcy dostarczonym przed podpisaniem umowy oraz ilości dostaw faktycznie 

wykonanych; 

7) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach działania siły wyż-

szej, klęski żywiołowej - to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia ze-

wnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i 

któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – termin 

wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania oko-

liczności. 
3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej Umowy następują-

ce zmiany: 



 

1) danych teleadresowych; 

2) danych rejestrowych; 

3) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron niniejszej Umowy, 

4) nr rachunku bankowego Wykonawcy. 

4. 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. 

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

 

§ 13 

1.  Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy 

prawa. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 ZAMAWIAJĄCY:                          WYKONAWCA: 

                  


