
Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA DOSTAWY POMOCY DYDAKTYCZNYCH - WZÓR

zawarta w dniu ………………………………. 2019 r. w ………………. pomiędzy: 

…………………………………………..

reprezentowaną przez:………………………………………,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) została
zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej  Umowy  jest  dostawa  materiałów  dydaktycznych  w
ramach zadania pn.  AS-Szkolna Akademia Sukcesu – dostawa pomocy
dydaktycznych cześć….

2. Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  przedmiot
umowy tj.  dostarczenie  pomocy dydaktycznych dla  uczniów Zespołu  Szkół
Specjalnych w Raciborzu zgodnie ze wskazaniami Szczegółowej Specyfikacji
Zamówienia - załącznik nr 1 do Umowy

§ 2

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy

1. Dostawa będąca przedmiotem umowy zostanie zrealizowana w terminie …….
dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ………………………………

2. Pomoce dydaktyczne powinny być  fabrycznie  nowe,  nieużywane,  posiadać
instrukcję obsługi lub objaśnienia w języku polskim oraz wymagane prawem
certyfikaty.
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3. Odbiór  przedmiotu  umowy  nastąpi  w  wyznaczonym przez  Zamawiającego
dniu  roboczym  tj.  od  poniedziałku  do  piątku  przez  wyznaczone  przez
Zamawiającego osoby. 

4. Za dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, w terminie
określonym  w  ust.1  odpowiada  Wykonawca.  Koszty  transportu  ponosi
Wykonawca.

5. Z czynności odbioru przedstawiciele stron sporządzą protokół odbioru. Odbiór
uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie
strony bez uwag. 

6. Jeżeli w trakcie odbioru zastaną stwierdzone wady, usterki i braki nie dające
się  usunąć,  Zamawiający  może  odmówić  odbioru  przedmiotu  umowy  w
całości  lub  w  części  dotkniętej  tymi  wadami,  usterkami  lub  brakami,
wyznaczając termin do ich usunięcia. W tym przypadku w protokole odbioru
zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu umowy ze wskazaniem
terminu  ich  dostarczenia,  nie  dłuższego  niż  7  dni.  Jeśli  przedmiot  umowy
zostanie  dostarczony  za  pośrednictwem  osób  trzecich  lub  poczty,
Zamawiający  niezwłocznie  poinformuje  Wykonawcę  o  niezgodności
poszczególnych elementów z umową i wezwie do dostarczenia nieodebranych
elementów.  W  takiej  sytuacji  uznaje  się  że  Wykonawca  jest  w  zwłoce  z
terminem odbioru. 

7. Po  usunięciu  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt  wad,  usterek  i  braków
dających się usunąć, zgłosi Zamawiającemu fakt ich usunięcia a Zamawiający
po  stwierdzeniu  prawidłowego  wykonania,  dokona  odbioru  przedmiotu
umowy. Do ponownego odbioru zastosowanie znajdują postanowienia ust.3-9.

§ 3

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za  wykonanie  Umowy  Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  w
maksymalnej  wysokości  ………………..  zł  netto,  tj.  ………………………….  zł
brutto (słownie: ……………………….. 10/100).

2. Cena  produktów  objętych  umową  nie  ulegnie  zmianie  w  okresie
obowiązywania umowy.

3. Podstawą  wystawienia  faktury  przez  Wykonawcę  jest  podpisanie  –  bez
zastrzeżeń – protokołów odbioru pomocy dydaktycznych. 

4. Zapłata umownego wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu w terminie do
30  dni  od  dnia  dostarczenia  prawidłowo  wystawionej  przez  Wykonawcę
faktury VAT.

5. Strony postanawiają,  iż  za datę dokonania płatności  przelewem uznaje się
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest
do pokrycia wszelkich kosztów niezbędnych do kompleksowego wykonania
przedmiotu zamówienia. 
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§ 4

Kary umowne

1. Zamawiający zastrzega sobie od Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości
umowy określonej § 3 ust. 1 Umowy za dane Zadanie za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki po terminie określonym w §2 ust. 1 Umowy,

b) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości umowy określonej § 3 ust. 1
Umowy za dane Zadanie,

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych z
przysługującego  Wykonawcy  wynagrodzenia,  na  co  Wykonawca  wyraża
zgodę.

3. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 5

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian
okoliczności  powodujących,  że  wykonywanie  umowy  nie  leży  w  interesie
publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  jej  zawarcia,
zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku
zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad 14 dni. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku
trzykrotnego dostarczenia przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu Umowy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w terminie 15 dni
od dnia zaistnienia przyczyny, nie później jednak niż 1 rok od dnia zawarcia
umowy. 

§ 6

Gwarancja jakości

1. Wykonawca  gwarantuje,  że  dostarczony  towar  jest  fabrycznie  nowy  i
nieużywany, wolny od wad i obciążeń prawami osób trzecich.

2. Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia podpisania przez
strony protokołu odbioru ilościowo-jakościowego bez zastrzeżeń. 

3. Gwarancja  obejmuje  wszystkie  usterki,  wady  oraz  uszkodzenia  wykryte
podczas  poprawnego,  zgodnego  z  instrukcją  użytkowania  dostarczonego
towaru.  Zamawiający  może  zgłosić  nieprawidłowość  dostarczonego towaru

3



telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź listownie. Wykonawca zobowiązany
jest do odbioru zgłoszenia od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz.
7:00  do  15:00  i  usunięcia  wskazanych  przez  Zamawiającego  wad  lub  do
dostarczenia rzeczy wolnych od wad w zakresie i terminach oraz w sposób
określony w żądaniu Zamawiającego. 

4. Gwarancja nie obejmuje usterek wywołanych nieprawidłowym użytkowaniem
lub zużywaniem się produktu w trakcie normalnego użytkowania.

5. Termin usunięcia wad, usterek, uszkodzeń, o których mowa w ust. 3 nie może
być dłuższy niż 14 dni, jeżeli  wady, usterki lub uszkodzenia uniemożliwiają
pracę  lub  stanowią  zagrożenie  dla  zdrowia  obsługi  termin  nie  może  być
dłuższy niż 7 dni.

6. W przypadku  braku  usunięcia  wad  w wyznaczonym terminie  Zamawiający
może według własnego wyboru albo dokonać naprawy zastępczej na koszt i
ryzyko Wykonawcy albo odstąpić od Umowy na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem
okoliczności wskazanych w SIWZ tj.:

a. Zmiana terminu realizacji Umowy:

i. w przypadku, gdy wskutek zaistnienia zdarzeń losowych, nie będzie
możliwe  dochowanie  terminu  realizacji  Umowy,  dopuszcza  się
możliwość  wydłużenia  okresu  realizacji  o  czas  niezbędny  od
ustąpienia  zdarzenia  będącego  przyczyną  zmiany  terminu  oraz
usunięcia skutków związanych z jego wystąpieniem;

ii. w  przypadku,  gdy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego,
konieczne jest przerwanie realizacji Umowy, dopuszcza się możliwość
wydłużenia okresu realizacji o okres równy przerwie, a w przypadku,
gdy przerwa przekroczyła 15 dni o okres ustalony przez Strony;

b. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

i. Jeśli  po  złożeniu  oferty,  jednak  przed  upływem  terminu  realizacji,
jakikolwiek  element  składający  się  na  przedmiot  umowy  zostanie
wycofany  z  produkcji  lub  zastąpiony  przez  producenta  nową
ulepszoną  wersją  (spełniającą  wymagania  SIWZ) lub  z  przyczyn
niezależnych  od  Wykonawcy  przestał  być  dostępny,  zamawiający
przewiduje możliwość zmiany przedmiotu świadczenia na inny nowy
produkt, pod warunkiem, że jest od zgodny z SIWZ. 

c. Zmniejszenie zakresu Umowy:

i. w  przypadku,  gdy  z  powodu  okoliczności,  które  nie  były  znane  w
czasie  terminie  składania  ofert  istnieje  konieczność  ograniczenia
przedmiotu  Umowy,  Strony  przewidują  możliwość  ograniczenia
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przedmiotu  Umowy.  W  takim  przypadku  obniżeniu  ulega  również
wysokość wynagrodzenia. 

2. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

4. Spory  wynikłe  ze  stosunków objętych  niniejszą  umową rozstrzygane  będą
przez sąd powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę   sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym 1  dla
Wykonawcy i 2 dla  Zamawiającego.

Załączniki

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1: Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

2. Załącznik nr 2: Aktualny Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis w
Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Załącznik nr 3: Formularz oferty Wykonawcy z dnia …………….

Zamawiający Wykonawca 

................................................. ......................................

...........
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