
UMOWA  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA ZAKUP I DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH 
 
zawarta w dniu …………………………………………………………………………… w Lublinie, pomiędzy: 
Szkołą Podstawową nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej z siedzibą w Lublinie, adres: 20-530 Lublin,  
ul. Radości 13, NIP 712 19 32 634, reprezentowanym przez: Pana Marka Błaszczaka – Dyrektora Szkoły, zwanym dalej 
„Zamawiającym” 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………., NIP ………………………. reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”. 

§ l 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).  

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: sprzedaż i dostawę zgodnie z rozdziałem IV ppkt 
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. SIWZ następujących pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa szkoła”: 
1.1. ...............................................................................................................................  
1.2. ...............................................................................................................................  
1.3. ...............................................................................................................................  
1.4. ...............................................................................................................................  
1.5. ...............................................................................................................................  
1.6. ...............................................................................................................................  
1.7. ...............................................................................................................................  
1.8. ...............................................................................................................................  
1.9. ...............................................................................................................................  
1.10. .............................................................................................................................  
1.11. .............................................................................................................................  
1.12. .............................................................................................................................  
1.13. .............................................................................................................................  
1.14. .............................................................................................................................  
2. Wykonawca oświadcza, że zakres przedmiotu zamówienia określony w ust. 1 nie budzi wątpliwości. Wykonawca 
wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę 
roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek 
złego oszacowania rozmiaru lub kosztów wykonania w związku ze sprzedażą i dostawą, gdyby w czasie zawarcia 
umowy nie można było ich przewidzieć.  

§ 3 
TERMINY REALIZACJI 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy objętego umową: 
1) termin zakończenia przedmiotu umowy – …………………………………………………………,   

2. Za zakończenie realizacji przedmiotu umowy, tj. sprzedaż i dostawa strony uznają dzień dokonania odbioru 
przedmiotu zamówienia. 

§ 4 
 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
Obowiązkiem Zamawiającego jest w szczególności: 
1) dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia, 
2) zapłata należności za przedmiot umowy zgodnie z § 6 umowy. 

§ 5 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca obowiązany jest w szczególności: 
1) dostarczyć do szkoły przedmiot zamówienia,  
2) dostarczyć dla Zamawiającego dokumenty określone w Rozdz. VII pkt 6 SIWZ,  
3) sporządzić protokół odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzony przez osobę reprezentującą szkołę. 
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§ 6 
WYNAGRODZENIE 

1. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną 
ofertą wynosi:  
2. netto = ……………………………….zł  (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………) 
3. VAT 23%  =  ……………………… zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………………)  
4. brutto = …………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..). 
5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest podpisany przez Strony protokół odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 
6. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu …………… dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
7. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 

§ 7 
ODBIORY 

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca ma obowiązek sporządzić odbiór końcowy przedmiotu umowy. 
2. Odbioru wymienionego w ust.1 dokonuje Dyrektor Szkoły lub osoba przez Niego upoważniona w terminie 
dokonania dostawy przedmiotu umowy. 
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) nienadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeżeli wady uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Jeżeli odbiór zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego  
z umowy. 
5. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru,  
a w szczególności: 

  1) oznaczenie miejsca sporządzenia, 
  2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 
  3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą, 
  4)  wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Odbiorcy (szkole), 
  5)  ustalenia co do zgodności wykonanego przedmiotu zamówienia z umową i  przekazaną dokumentacją, 
  6)  wymienienie ujawnionych wad, 
  7)  decyzje Odbiorcy co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad,  
  8)  oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
  9)  podpisy osób uczestniczących w odbiorze, 
7. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia 
czynności odbioru. 

§ 8 
RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, poczynając od daty 
odbioru końcowego, na następujących warunkach: 
1.1. ........................................................................................... : ……………….. miesięcy 
1.2. ........................................................................................... : ……………….. miesięcy 
1.3. ........................................................................................... : ……………….. miesięcy 
1.4. ........................................................................................... : ……………….. miesięcy 
1.5. ........................................................................................... : ……………….. miesięcy 
1.6. ........................................................................................... : ……………….. miesięcy 
1.7. ........................................................................................... : ……………….. miesięcy 
1.8. ........................................................................................... : ……………….. miesięcy 
1.9. ........................................................................................... : ……………….. miesięcy 
1.10. ......................................................................................... : ……………….. miesięcy 
1.11. ......................................................................................... : ……………….. miesięcy 
1.12. ......................................................................................... : ……………….. miesięcy 
1.13. ......................................................................................... : ……………….. miesięcy 
1.14. ......................................................................................... : ……………….. miesięcy 
 
2. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie 
wad Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad uwzględniając czas 
uzasadniony technicznie oraz treść dokumentu gwarancyjnego. 
3. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
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4. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. 
5. Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi 
obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem ust. 2–4. 

§ 9 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 

1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony ponosić będą na 
ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w następującej 
wysokości: 
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:  
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 pkt 

2 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w okresie rękojmi – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 pkt 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad, 

3)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 3% wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 6 pkt 2 umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 3% wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 6 pkt 2 umowy, 
2) kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy . 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość zastrzeżonych 
kar umownych.  

§ 10 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z postanowieniami przewidziany niniejszą 

umową, 
2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, 
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu umowy. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca obowiązany jest do dokonania przy 
udziale Zamawiającego pełnej inwentaryzacji dostarczonego przedmiotu umowy. Zamawiający powinien zapłacić 
Wykonawcy wynagrodzenie należne za wykonane dostawy w zakresie, w jakim nie odstąpiono od umowy.  

§ 11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których strony nie doszły do porozumienia, rozstrzygane 
będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla każdej strony. 
5. Integralną część umowy stanowią: 
1) oferta Wykonawcy, 
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