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Załącznik Nr 2 do ZP.271.2.10.2021 
 

W Z Ó R    U M O W Y 

 

UMOWA NR – ZP. 272.2.10.2021 

 

zawarta w Gostyninie w dniu ...... ................ 2021 r. pomiędzy Gminą Miasta Gostynina z siedzibą w 

Gostyninie, Rynek 26, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:  

Burmistrza Miasta Gostynina – Pawła Witolda Kalinowskiego 

kontrasygnowana przez Skarbnika Miasta – Bożenę Sokołowską 

a  

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

zwanym dalej Wykonawcą 
 

o następującej treści:    

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca dostarczy do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w 

Gostyninie sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii w ramach Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową i wymagań 

Zamawiającego określa załącznik nr 1 do umowy oraz załączony do zapytania ofertowego opis. 

3. Wykonawca oświadcza, że Wszystkie  oferowane produkty posiadają parametry nie gorsze niż 

wskazane w tabelach stanowiących opis przedmiotu umowy. 

4. Oferowany sprzęt,  pomoce  dydaktyczne  i narzędzia do terapii muszą spełniać następujące 

warunki:  

a) posiadać deklarację CE;  

b) posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta; 

c) być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich;  

d) posiadać  dołączone  niezbędne  instrukcje  i  materiały  dotyczące  użytkowania, 

sporządzone w języku polskim;  

e) posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata. 

5. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobligowany jest do bezpłatnego:  

a) wykonania montażu zakupionego sprzętu we wskazanych salach lekcyjnych znajdujących się 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie  

b) zapewnienia wszelkich materiałów i okablowań niezbędnych do montażu i uruchomienia 

urządzeń;  

c) przeszkolenia wskazanego personelu z zakresu obsługi zakupionych pomocy dydaktycznych. 

6. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za jakość, przydatność oraz 

spełnianie wymagań określonych w opisie, dostarczonego przedmiotu umowy. 

7. Przedmiot niniejszej umowy jest współfinansowany z Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.  
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§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy – do dnia 20 grudnia 2021 r.  

 

§ 3 

Wskazanie osób do kontaktów 

1. Do bieżących kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

upoważniony jest, ze strony: 

– Zamawiającego – …………… tel. ………………… 

– Wykonawcy – ……………. tel. …………………… 

2. Wykonawca oświadcza, że osoba kierująca pracami konserwatorskimi posiada wymagane kwalifikacje 

zawodowe i odpowiednie uprawnienia do wykonywania powierzonych czynności. 

 

§ 4 

Obowiązki  Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego w ramach niniejszej umowy należy w szczególności: 

stwierdzenie wykonania przedmiotu niniejszej umowy po sprawdzeniu jego należytego 

wykonania w sposób zgodny z opisem przedmiotu umowy i warunkami niniejszej umowy oraz 

zatwierdzenie do zapłaty poprawnie wystawionych faktur/ rachunków. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami projektu Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.  

2) wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, 

3) dostawa materiałów i sprzętu, spełniających wymagania Zamawiającego; 

4)  dostawę, załadunek, transport i rozładunek przedmiotu umowy, co do których ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia czy też wady powstałe w trakcie realizowania 

dostawy, 

5) przekazanie na każde żądanie Zamawiającego dokumentów stwierdzających jakość 

dostarczonych materiałów dydaktycznych oraz sprzętu i ich dopuszczenie do stosowania, 

spełnianie wymaganych przepisów i norm w zależności od typu i rodzaju przedmiotu 

zamówienia (np.  certyfikatów bezpieczeństwa, dopuszczenia do użytkowania przez dzieci) 

oraz gwarancji i atestów w odniesieniu do stosowanych materiałów i sprzętu, 

6) przestrzeganie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają dla Wykonawcy łączne wynagrodzenie w 

kwocie brutto ……………………………….. (słownie: sto ……………………………), 

obejmującej należny podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest niezmienne przez cały okres wykonywania przedmiotu 

umowy i uwzględniają wszelkie elementy inflacyjne, oraz wszelkie koszty wynikające z realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 



 

3 

wystawionej faktury. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie przez przedstawiciela 

Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 5 bez zastrzeżeń.  

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie 

zapłaty.  

5. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od 

towarów i usług – na rachunek Wykonawcy numer ……………………….. wskazany w 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 

11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - i tylko taki rachunek do płatności może zostać 

wskazany w wystawionej Zamawiającemu fakturze. Faktura wskazująca innych numer rachunku 

bankowego do płatności, uznana będzie jako wystawiona niezgodnie z Umową. W takiej sytuacji 

faktura będzie podlegała korekcie, a Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania płatności 

do czasu otrzymania prawidłowej korekty.  

6. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 7, 

opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku 

możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie 

stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/ 

odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT NIP ………………… 

8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT - NIP 971-06-64-961. 

 

§ 6 

Odbiory 

1. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu telefonicznie gotowość dostawy, na co 

najmniej 1 dzień roboczy przed przewidywanym terminem dostawy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do wskazanego – przez 

Zamawiającego  miejsca oraz w określonej przez Zamawiającego ilości.  

3. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego 

niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru. Data podpisania protokołu odbioru 

końcowego, przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 

objętego niniejszą umową. 

4. Odbioru przedmiotu umowy dokona osoba upoważniona przez Zamawiającego w obecności  

Wykonawcy lub jego pełnomocnika.  

5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru, który zostanie podpisany przez 

osoby upoważnione przez strony umowy. Protokół odbioru przedmiotu umowy sporządzony 

zostanie w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 

6. Wykonawca dołącza do protokołu odbioru niezbędne certyfikaty.  

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad ilościowych i jakościowych lub produktów nie 

odpowiadających kryteriom zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany na  wolne od wad w 

terminie do 5 dni, na podstawie sporządzonego protokołu o stwierdzonych wadach. Ustęp ten 

nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.  
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8. Dokonanie odbioru sprzętu zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalnia Wykonawcy od 

roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

 

§ 5 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy - zgodnie z warunkami przedstawionymi w 

opisie przedmiotu zamówienia i niniejszej umowie. 

2. Wykonawca będzie realizował obowiązki gwarancyjne na następujących warunkach: 

a) okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag; 

b)  gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy, a w przypadku braku możliwości naprawy 

wymianę towaru lub jego podzespołu na nowy i ewentualne koszty transportu i wymiany; 

c) Wykonawca, w okresie gwarancyjnym zapewni bezpłatny dojazd serwisanta do 

Zamawiającego, bezpłatny transport sprzętu do i z serwisu oraz bezpłatnie użyczy sprzęt 

zamienny; 

d) w okresie gwarancji serwis dostarczonego sprzętu będzie realizowany nieodpłatnie; 

e) Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji; 

f) zgłoszenie następuje pocztą elektroniczną, faxem lub pisemnie na adres wskazany przez 

Wykonawcę; 

g) Wykonawca jest odpowiedzialny za wskazanie drogą elektroniczną osoby upoważnionej do 

kontaktu z Zamawiającego w sprawach serwisu gwarancyjnego; 

h) Wykonawca ze swej strony zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonej w okresie gwarancji 

wady nieodpłatnie na swój koszt w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, chyba że będzie to 

niemożliwe ze względów technicznych niezależnych od Wykonawcy. 
W takim przypadku Strony ustalą inny termin usunięcia wad. W razie nieusunięcia wad w 
wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w formie naprawy 
lub wymiany towaru lub jego podzespołu na nowy w ramach gwarancji na koszt Wykonawcy; 

i) na czas niezbędny do naprawy lub wymiany Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o 

tożsamej funkcjonalności; 

j)  jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dokonał istotnych 

napraw towaru lub nastąpiła wymiana towaru objętego gwarancją lub jego istotnego 

podzespołu na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru 

naprawionego lub wymienionego sprzętu; 

k)  maksymalnie 3 udokumentowane naprawy gwarancyjne tego samego sprzętu, uprawniają do 

wymiany sprzętu na nowy; 

l) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub wymiany towaru lub jego podzespołu bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów; 

m)  odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiający, jak i wszelkie 

inne wady fizyczne towaru, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant 

ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu 

obowiązywania gwarancji; 

n) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu 

gwarancji, jeżeli wniósł reklamację przed upływem okresu gwarancji.  

 

 

§ 6 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z 

przepisów szczególnych; 

2) rozpoczęto likwidację przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
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3) Wykonawca podczas realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne 

potwierdzone aktem oskarżenia. 

§ 7 

Kary umowne 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo nałożenia na Wykonawcę kar umownych: 

a) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 20%  wynagrodzenia ryczałtowego brutto; 

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminem wskazanym w § 2 w 

wysokości 0,5%  wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego 

terminu wykonania przedmiotu umowy, nie więcej niż 130.000,00 zł; 

c) za opóźnienie w usunięciu wady przedmiotu umowy zgodnie z terminem wskazanym w § 5 

w wysokości 0,5%  wynagrodzenia brutto za każdy dzień  opóźnienia, nie więcej niż 100 

000,00 zł; 

4) Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia ustalonych za każdy dzień opóźnienia, 

staje się wymagalne: 

 1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 

 2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

5) Kary umowne za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za opóźnienie w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze, zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, na co wyraża 

on zgodę. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  

– Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, przepisy prawa budowlanego oraz innych 

aktów prawnych dotyczących przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważność wymagają formy 

pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony – pod rygorem nieważności.  

3. Sprawy sporne wynikające z treści umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

 

Integralną część składową umowy stanowią: 

1) Opis przedmiotu zamówienia 

2) oferta Wykonawcy, 

3) zapytanie ofertowe. 

 

 

Zamawiający:                   Wykonawca: 

 


