
 

 

 
             Załącznik nr 5 

 

 

Nr sprawy:  ZS6.IV.26.2.2018 

 

Umowa nr ......./2018  

 

 Zawarta w dniu………………………………. r.  między: 

 Miastem Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki  NIP: 844-215-51-52, REGON: 

790671030 -  reprezentowanym na mocy pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Suwałk 

(zarządzenie 285/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.)  przez Joannę Woronko - Dyrektora  Zespołu 

Szkół nr 6 w Suwałkach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 21, 16-00 Suwałki, 

przy kontrasygnacie głównego księgowego – Krystyny Zabłockiej, zwanym w dalszej treści 

umowy Zamawiającym,  

a 

 

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

zwanym dalej Wykonawcą  reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym nr ……………………….. zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Pzp. (Dz. U. 2017 r , poz. 1579 z późniejszymi zmianami) treści następującej: 

 

§1 

 

1. Przedmiotem umowy jest  dostawa pomocy dydaktycznych  w ramach programu Zdolny 

Suwalczanin- Rozwijam Pasje o tytule „Film łączy pokolenia”:  zgodnie  z  formularzem 

ofertowym – załącznik nr 1stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie 

nowe, oryginalnie zapakowane. Przedmiotowy sprzęt nie może nosić żadnych śladów 

używania. Dostarczone materiały winne być wolne od wad, wykonane w ramach 

bezpiecznych technologii, dopuszczone do użytku oraz  wolne od obciążeń prawami 

osób trzecich.  

3. Dostarczone materiały musza być zgodne oraz spełniać wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 

4. Do dostarczonego przedmiotu zamówienia dołączona będzie dokumentacja w języku 

polskim opisująca wykorzystanie wszystkich możliwości sprzętu. 

5. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy  

będzie stosowny protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony i podpisany przez 

przedstawicieli stron w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Zespołu  Szkół nr 6 w Suwałkach  

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 21, 16-00 Suwałki w terminie do 14 dni od daty 

podpisania umowy. 



 

 

2. Odbiór i sprawdzenie przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół nr 6 

w Suwałkach w dniu dostawy. 

§ 3 

1. Całość umowy zostanie zrealizowana w jednej dostawie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu  produktów wadliwych     

o nieodpowiedniej jakości oraz nie odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia. 

3. Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady lub braki 

ilościowe to Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad lub dostarczenia 

brakujących elementów zamówienia. 

4. W przypadku niezgodności asortymentu, ilości lub jakości Wykonawca powinien 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od chwili powiadomienia dostarczyć na 

własny koszt towar zgodny z zamówieniem. 

 

§ 4 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  § 1 wynagrodzenie Wykonawcy 

wynosi: kwota netto……….PLN,  plus VAT 23% tj.  kwota………….PLN. Łącznie 

brutto ………….PLN. słownie złotych ………………………………………………… 

2. Cena oferty brutto zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca, koszt  transportu, 

załadunku, rozładunku, wymiany/naprawy produktów wadliwych itp.  

3. Wynagrodzenie wypłacone będzie po odbiorze przedmiotu umowy  (protokół zdawczo-    

odbiorczy) na podstawie faktury. 

4. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT w poz., w której zgodnie z art. 17 ust.                      

1 pkt 7 ustawy o VAT zobowiązanym  do rozliczenia będzie Zamawiający, musi 

zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie” i być wystawiona w kwocie netto. 

5. Należność za dostawę Zamawiający jest zobowiązany uregulować w terminie 14 dni 

 od daty doręczenia faktury VAT. Płatność w formie przelewu na konto bankowe 

Wykonawcy nr konta…………………………………………………………... . Za datę 

płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelności Wykonawcy, 

choćby jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne. 

7. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich 

uznania przez Zmawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego 

przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

§5 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym 

przedmiotowe odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni  od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takich wypadkach Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

                                                              § 6 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych 

produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych. 



 

 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy 

prze upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego, telefonicznie pod nr  ………                    

lub faksem pod nr ……….. . 

1. Podczas trwania okresu gwarancji Wykonawca ma obowiązek odebrać i dostarczyć 

urządzenia na własny koszt jeżeli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie 

zamawiającego. 

3. Osobami uprawnionymi do zgłaszania reklamacji ze strony Zamawiającego są 

………………………………………………………………………………… 

 

§ 7 

 

1. Strony ustalają odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy na zasadzie kar umownych. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a) Odstąpienie od umowy z  przyczyn, za które odpowiada Wykonawca 

 w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

b) Opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminów 

określonych w § 2 ust. 1w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 4 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia.  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia  

w opłaceniu faktury. 

3. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy nie powoduje jednocześnie wygaśnięcia obowiązku zapłaty kar 

umownych, które zgodnie z umową zostały nałożone na Wykonawcę.  

4. W przypadku przekroczenia terminu o którym mowa w § 2 ust. 1 o 10 dni Zamawiający 

ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

5. W przypadku wystąpienia szkód wyższych od wysokości kar umownych, powstałych 

przy realizacji zadania objętego niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą jest 

………………………………………………………………………………. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktowania się z Zamawiającym 

jest …………………………………………………………….. . 

 

 

§ 9 

. 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmiany 

umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 

 

1) Zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i 

usług w trakcie realizacji umowy – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części 

umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane 

2) Zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy 

3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia opóźnień w 

realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Dostawcy, powstałych na skutek 



 

 

działania sił zewnętrznych, takich jak: wojna, zamach terrorystyczny, katastrofy 

naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, trąba powietrzna, 

uniemożliwiających wykonanie zamówienia w przewidzianym terminie. 

2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

 Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp. 

2. Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby zamawiającego. 

 

      § 12 

 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

otrzymuje Wykonawca, i dwa egzemplarze Zamawiający. 

 

 

 

 

 

……………………………………….  ………………………………………… 

Wykonawca       Zamawiający 
 

 

 


