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                                                                                                                                          Załącznik nr 6  

 

                                                          PROJEKT UMOWY  

  

Umowa zawarta w dniu ................... 2020 roku w Lublinie pomiędzy: Gmina Lublin  

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, posługującym się numerem  

NIP 9462575811, odbiorca Szkoła Podstawowa Nr 4, im. Adama Mickiewicza, ul. 

Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin, NIP:9461849815, REGON 000214936 reprezentowanym 

przez:  
  

Panią………………………………………… - Dyrektora Szkoły zwanym w dalszej części 

umowy „Zamawiającym”,   

a Firmą:  

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

………………………………..…………..  

……………………………….…………..  

  

wpisaną do ……………………………………………. pod numerem KRS ………………………, 

posługującą się numerem NIP …………………………, REGON ………………….. .  

  

reprezentowaną przez:  ............................................................................– 

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

 zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,   

  

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 

SP4.SG.261.1.2020 na D-15 MULTIMEDIA DLA CZWÓRKI- DOPOSAŻENIE SP4 W LUBLINIE W 

POMOCE EDUKACYJNE I SPRZĘT MULTIMEDIALNY DO PRACOWNI  

.  
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                                                       § 1 Przedmiot umowy 

 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa dostawę fabrycznie nowego sprzętu multimedialnego 

do pracowni, pomocy edukacyjnych oraz budowę zintegrowanego systemu dyskusyjnego 

wraz z pracami montażowo – instalacyjnymi - zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia 

……………. oraz Specyfikacją Techniczną Sprzętu stanowiącą integralną część niniejszej 

Umowy.  

                                                       § 2 Termin realizacji zamówienia 

            Termin realizacji zamówienia: do dnia 24.08.2020 r.  

  

                                                        § 3 Wynagrodzenie  

1.  Całkowity koszt przedmiotu Umowy ustala się na  

 

kwotę netto ……….……. PLN (słownie: ……………………. złotych, .../100), 

podatek VAT w kwocie …..………. PLN (słownie: ………………………………. złotych 

..../100),  

              kwota brutto …………….. PLN (słownie: ………………………... złotych, ..../100)   

              zgodnie z Ofertą z dnia ............ 2020 r. stanowiącą integralną cześć niniejszej      

              Umowy.   

 

2.  W kwocie określonej w pkt. 1 niniejszego paragrafu zawarte są wszystkie koszty 

związane  z realizacją przedmiotu zamówienia.  

3.  Kwota podana w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ostateczna, nie może ulec zmianie. 

4. Strony uzgadniają, iż zapłata nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury po dokonaniu wszystkich wymogów opisanych 

w Rozdziale III SIWZ i w §1 ust. 1 niniejszej Umowy oraz po podpisaniu przez Strony 

protokołu odbioru.  

5. Przelew zostanie dokonany w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.  

6. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika.  

7. Faktury winny być oznaczone numerem niniejszej Umowy.  

  

                                                     § 4  Sposób realizacji zamówienia  

1.  Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i 

środki materialne niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.   

2.  Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot Umowy zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Rozdziale 3 SIWZ, Umowie, zgodnie z Ofertą, z najwyższą starannością i 

uczciwością, najlepszą wiedzą oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego.  
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3.  Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowym, 

przepisami BHP i innymi przepisami prawa.  

4.  Prowadzenie prac montażowo - instalacyjnych nie może zagrażać mieniu Zamawiającego 

i bezpieczeństwu ludzi zgodnie z wymogami przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony 

środowiska.  

5.  Po podpisaniu Umowy, ale przed rozpoczęciem realizacji, Strony uzgodnią Harmonogram 

wykonywania poszczególnych prac.  

6.  Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac instalacyjnych przywrócić użytkową 

wartość i estetyczny wygląd pomieszczenia w miejscach, w które ingerował w celu 

wykonania instalacji.  

7.  Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym do naprawy sprzętu na własny 

koszt łącznie z kosztami odbioru i dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego.   

8.  Jeśli czas naprawy urządzenia, liczony od dnia zgłoszenia awarii (drogą elektroniczną), 

przekroczy okres 30 dni Zamawiający może odstąpić od Umowy w tym zakresie.   

9.  Wykonawca dostarczy pełną dokumentację dostarczonego sprzętu w języku polskim.   

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie 

eksploatacji, jeśli są spowodowane niestosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi.  

11. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia i materiały są fabrycznie nowe i 

nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych.  

12. Wykonawca udziela ….. letniej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia, 

wykonane prace montażowo – instalacyjne wskazane w Rozdziale 3 SIWZ oraz §1 ust.1 

niniejszej Umowy.  

13. Dostarczone zgodnie z Ofertą urządzenia objęte są gwarancją producenta.  

14. Gwarancja obejmuje wszelkiego rodzaju wady, zarówno materiałowe, jak i wykonawcze 

w okresie trwania gwarancji.   

15. Termin gwarancji zaczyna swój bieg z chwilą podpisania bez zastrzeżeń przez Strony 

niniejszej Umowy protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.  

16. Wykonawca zrealizuje warunki serwisu przez okres obowiązywania gwarancji zgodnie z 

zapisami Oferty.  

17. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na zgłoszoną awarię zgodnie z treścią Oferty, 

jednakże reakcja na awarię nie może przekroczyć 72 godzin (3 dni robocze).  

18. Udzielona gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego, wynikających z rękojmi.  

19. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za bezpieczne działanie dostarczonego 

urządzenia tzn. ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne, wyrządzone szkody na 

życiu,  zdrowiu i mieniu Zamawiającego, które nie powstały z winy Zamawiającego.  

  

                                                           § 5 Kary umowne 

 1.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w razie:  
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a) odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1,  

b) zwłoki w realizacji zamówienia w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu Umowy za 

każdy dzień zwłoki z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, z tym, że 

wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w §3 ust.1.  

 

2.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia 

Wykonawcy od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  §3 ust.1,   

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w 

przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 Umowy.  

4.  Kary umowne mogą być potrącone z należności przysługującej Wykonawcy.  

5.  Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 

umowne.  

6.  W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot Umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.   

  

                                                                § 6 Dane Osobowe 

1. W ramach realizacji Umowy Wykonawca może uznać za konieczne przetwarzanie danych 

osobowych. W takim przypadku Wykonawca stanie się administratorem w rozumieniu 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).  

2. Zamawiający nie określa celu ani sposobów przetwarzania przez Wykonawcę danych 

osobowych w związku z realizacją Umowy (Wykonawca nie jest podmiotem przetwarzającym 

dane osobowe w imieniu Zamawiającego).  

3. W przypadku, gdy Zamawiający uzna za konieczne pozyskanie, w związku z realizacją 

Umowy,  określonych danych osobowych których administratorem jest Wykonawca, może 

zwrócić się do Wykonawcy o udostępnienie tych danych osobowych. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia danych osobowych Zamawiającemu.  

  

                                                               § 7 Przedstawiciele stron  

1. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy w związku 

z realizacją niniejszej Umowy jest: ………………………., tel: ……………, e-mail: 

……………………….    

2. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do reprezentowania Zamawiającego  w 

związku z realizacją niniejszej Umowy jest: ………………………., tel: 81 747 10 43 wew.13, 

e-mail: ...............................@sp4.lublin.eu  
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                                                              § 8 Postanowienia końcowe  

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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2.  Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej Umowy, których nie będzie można 

rozstrzygnąć polubownie w ciągu siedmiu dni od dostarczenia drugiej Stronie zaproszenia do 

rozmów, rozstrzygane będą przez właściwy dla sąd Zamawiającego.  

3.  Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 

4.  Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 9 oraz z 

zastrzeżeniem zmian wprowadzonych na podstawie art.144 ust. 1 pkt 2) - 6) ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2019 r. poz. 1843). 

5.  Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Strony.  

6.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron.  

                                                            § 9 rodzaje i warunki zmiany treści umowy 

1.  Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

  1) zmiana terminu realizacji umowy z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej 

realizację umowy w terminie określonym pierwotnie, 

  2) zmiana podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto, 

  3) zmiana zaoferowanego sprzętu,  

2.  Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

  1) ad pkt 1) zmiana terminu realizacji umowy o czas działania siły wyższej oraz o czas 

potrzebny do usunięcia skutków tego działania. 

  2) ad pkt 2) kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, określone w § 6 ust. 1i 

załączniku nr 2, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę 

stawki podatku VAT. 

  3) zmiana zaoferowanego sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności nie zależnych od 

Wykonawcy, skutkujących brakiem dostępności zaoferowanych produktów, w takim 

przypadku Zamawiający dopuszcza zastąpienie   go innym o parametrach nie gorszych niż 

pierwotnie zaoferowany. Przy czym sytuacja taka nie powoduje wydłużenia jakichkolwiek 

terminów oraz wynagrodzenia określonych w niniejszej umowie. 
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3.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4.  W przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji, o której mowa w ust. 3 Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

  

  

  

Zał. nr 1 – Specyfikacja techniczna Sprzętu,  

Zał. Nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ……….  

  

  

  

  

WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJĄCY 

 

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

  

 


