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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

 
Wzór Umowy 

 
UMOWA NR : ……/2014 

na dostawę 

 

Zawarta w dniu …………….. 2014 r. w Kawęczynie pomiędzy: 
Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  
 REGON  311019480,  NIP 668 187 54 86, reprezentowaną przez: 
Jana Nowaka – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy 
Zwaną dalej „Zamawiaj ącym”  
a 

……………………………………………………………. ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

REGON ……............................, NIP ……......................., reprezentowanym/ą  przez: 
…………………….. ………………………………….., 
Zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.  „Modernizacja 
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Kawęczyn” w zakresie 
szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy oraz Opisie technicznym elementów dostawy.  

2. Określone w pkt 1 zadanie polega na dostawie i montażu wyposażenia w ramach realizacji 
trzech części zadania:  

a) Cześć 1) WYPOSAŻENIE  
b) Część 2) DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ  
c) Cześć 3) SPRZĘT MULTYMEDIALNY  

3. Nierozłączny element umowy stanowi oferta Wykonawcy, Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z opisem technicznym elementów dostawy.  

4. Realizacja umowy odbywać się będzie na rzecz niżej wymienionych trzech szkół 
podstawowych Gminy Kawęczyn: 

a)  Szkoła Podstawowa im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie 
    adres: Skarżyn 23, 62-704 Kawęczyn 

         b) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach 
    adres: Tokary Pierwsze 43a, 62-704 Kawęczyn 
c) Szkoła Podstawowa im. MSC w Kawęczynie 
   adres: Kawęczyn 49a, 62-704 Kawęczyn 

5. Dyrektorzy szkół zabezpieczą w okresie od 02.06.2014 r. do 31.07.2014 r. pomieszczenia w 
których dokonywany ma być montaż wyposażenia czy urządzeń, jak i udostępniają 
pomieszczenie na składowanie elementów dostaw.  

6. Dyrektorzy szkół w imieniu Zamawiającego nadzorują realizację zamówienia w tym 
potwierdzają protokólarnie wykonanie dostaw i montażu, oraz uczestniczą w odbiorze 
końcowym zadania.  
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§ 2  

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy tj. dostawy wraz z montażem w okresie od dnia 
podpisania umowy do 31.07.2014 r.  

2. Termin wykonania obejmuje dostarczenie przez Wykonawcę kompletu dokumentów 
(protokoły dostawy, opinie ,uzgodnienia, atesty, deklaracje zgodności, gwarancje 
producenta).  

 
§ 3  

1. Wynagrodzenie za wykonanie: 
a) I części przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą 

Wykonawcy na kwotę netto                                                          PLN, (słownie 
złotych:                                                                                                      ) plus 
podatek VAT naliczony wg obowiązującej stawki podatkowej wysokości                                                                                                
………………………PLN, (słownie złotych:                                                            ) 
co łącznie stanowi kwotę brutto                                                                     PLN 
(słownie złotych:                                                                                                           ). 

b) II części przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą 
Wykonawcy na kwotę netto                                                               PLN  (słownie 
złotych:                                                                                                      )                                                                                                  
plus podatek VAT naliczony wg obowiązującej stawki podatkowej wysokości                                                                                                                                                        
………………………PLN, (słownie złotych:                                                            ) 
co łącznie stanowi kwotę brutto                                                                     PLN 
(słownie złotych:                                                                                                           ). 

c) III cz ęści przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą 
Wykonawcy na kwotę netto                                                               PLN  (słownie 
złotych:                                                                                                      )                                                                                                      
plus podatek VAT naliczony wg obowiązującej stawki podatkowej wysokości                                                                                                                                                        
………………………PLN, (słownie złotych:                                                            ) 
co łącznie stanowi kwotę brutto                                                                     PLN 
(słownie złotych:                                                                                                           ). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie 
rozliczone końcowo po wykonaniu przedmiotu umowy i nastąpi po odbiorze końcowym na 
podstawie faktur VAT za poszczególne części zamówienia wystawionych przez 
Wykonawców poszczególnych części. 

3. Na fakturze w miejscu „Nabywca” należy wpisać: Zespół Szkół im. MSC w Kawęczynie 
Kawęczyn 49a, 62-704 Kawęczyn, NIP 668-18-26-967 REGON 311597230. 

4. Należność z tytułu faktur b ędzie płatna przez Zamawiającego przelewem na rachunek 
Wykonawcy I części nr……………………………………………………………………………                                                                                                                    

5. Należność z tytułu faktur b ędzie płatna przez Zamawiającego przelewem na rachunek 
Wykonawcy II części nr …………………………………………………………………………..    

6. Należność z tytułu faktur b ędzie płatna przez Zamawiającego przelewem na rachunek 
Wykonawcy III części nr …………………………………………………………………………..                                                                                                                        

7. Zamawiający ma obowiązek opłacić faktury VAT w terminie do 30 dni, licząc od daty jej 
doręczenia, pod warunkiem prawidłowego jej wypełnienia (kompletnego). 

8. Płatnikiem przedmiotu zamówienia będzie Zespół Szkół im. MSC w Kawęczynie. 
 

§ 4 
       Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy 

licząc od daty bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż gwarancja 
na materiały i urządzenia jest dłuższa o ile gwarantuje to producent tych materiałów i 
urządzeń.  
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§ 5 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowań będą kary umowne, które mogą być 
naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:  
- odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego – 5 % wartości 
wynagrodzenia umownego (z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych),  

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za :  
-  zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego 
zakończenia zadania,  
- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych w okresie 
gwarancji w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,  
- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto .  

2. Jeżeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych.  

 
§ 6 

 
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy następujące części zamówienia:  
 …………………………………………………………………………………………………… 
2. W wypadku udzielenia podwykonawstwa Zamawiający zastrzega:  

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 
zawierając z nimi   stosowną umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
zgodnie z art. 2pkt. 9b ustawy Pzp. 
2) Wykonawca może zlecić podwykonawstwo dwóch z trzech zadań. Podwykonawstwo 
musi objąć zadanie w całości.  
3) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej ewentualne 
zmiany ) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia jak również  zmiany do 
tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 
14 dni od   dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o 
podwykonawstwo nie zgłosi   na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 
4) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za 
dostawy/usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy. 
5) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od 
potwierdzonego protokółem prawidłowego wykonania dostawy/usługi;  
6) Wynagrodzenie wykonawcy za realizację umowy, uwarunkowane będzie 
przedstawieniem przez niego oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia.  

7) Określa się wysokości kar umownych, z tytułu:  
a) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom naliczyć karę umowną w 

wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki wynagrodzenia należnego  
b) braku zapłaty Zamawiający ma prawo zmniejszyć wypłatę wynagrodzenia o 

wysokość umownej kwoty pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą i naliczyć karę 
umowną wykonawcy w wysokości 0,3 % dziennie za każdy dzień zwłoki od 
wysokości należnego wynagrodzenia podwykonawcy do dnia umownego 
zakończenia realizacji umowy,  
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8) W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, który zawarł z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.  

9) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwi ć 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w pkt.8.  

3. Pozostałe części Wykonawca wykona siłami własnymi. 
 

§ 7 
1. Ewentualne  reklamacje  dostaw i montażu z tytułu jakości  lub  ilości przedmiotu  

zamówienia  składane  będą Wykonawcy pisemnie lub za pośrednictwem faxu, niezwłocznie 
po ich stwierdzeniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 96 
godzin od złożenia reklamacji, a w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważać się 
będzie w całości za uznaną przez Wykonawcę. 

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 
dni wymienić towar na wolny od wad, bądź uzupełnić braki ilo ściowe, na własny koszt. 

4. Niezależnie od rękojmi ustawowej Wykonawca udziela na dostarczone artykuły gwarancji 
jakości. 

 
§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw Prawo Zamówień 
Publicznych, Kodeksu Cywilnego.  

 
§ 9 

Sprawy sporne rozstrzyga odpowiedni Sąd Powszechny terytorialnie właściwy dla siedziby 
Zamawiającemu.  

 
§ 10 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  
 
 
 
 
 
                         ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                     WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


