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UMOWA NA DOSTAWY 

Nr. IR.271.23.2018.MT 

 

 

zawarta w Tarnawatce, dnia ………………… rok pomiędzy : 

Gminą Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka 

reprezentowaną przez: 

Piotr Pasieczny – Wójt Gminy Tarnawatka 

Aneta Pankiewicz – Skarbnik Gminy  

NIP: 921-19-81-850 

zwanym dalej Zamawiającym, a: 

…………………………………………………………………………………………………

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

reprezentowanym przez: 

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

 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie 

postępowania o zamówienie publiczne w procedurze do 30000 Euro (netto), art. 4 pkt 8 

ustawy PZP na dostawy:  

Dostawa wraz z montażem wyposażenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce w 

ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 

2017-2019 – „Aktywna tablica” 

strony oświadczają co następuje: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są dostawy:  

 

Dostawa wraz z montażem wyposażenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce w 

ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 

2017-2019 – „Aktywna tablica” 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 

określony w ust. 1. 

3. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia …………. 

2018 rok, która stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 

  

§ 2 

1. Czynności będące przedmiotem Umowy ukończone zostaną w terminie do  

21 grudnia 2018 roku. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 

…………………….. PLN (słownie: ……………………………………………………..). 

2. Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT w stawce: ………..% tj. ……………. PLN 

3. Rozliczenie przedmiotu zamówienia jest rozliczeniem ryczałtowym. 
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4. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na 

rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej 

prawidłowo przez Wykonawcę, na rachunek bankowy wskazany na fakturze 

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy  przedmiotu 

umowy.  

6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 4 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru i przekazania 

zamawiającemu i potwierdzenia tego faktu protokołem odbioru podpisanym przez: 

a) Przedstawiciela Zamawiającego 

b) Przedstawiciela Wykonawcy 

2. Okres gwarancji na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą 

Wykonawcy wynosi: 

 

Lp. Wyszczególnienie Długość gwarancji 

1 Tablica interaktywna 

wraz z projektorem 

ultrakrótkoogniskowym 

Tablica interaktywna – gwarancja ……………… 

Projektor ultrkrótkoogniskowy – gwarancja na projektor 

………………………, gwarancja na lampę dla edukacji 

…………………………  

2 Projektor 

ultrakrótkoogniskowy 

Gwarancja na projektor ………………………, 

gwarancja na lampę dla edukacji 

………………………… 

3 Projektor Gwarancja na projektor …………………… 

4 Głośniki Gwarancja na głośniki …………………….. 

 

§ 5 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

w formie kar umownych. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki. 

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez którakolwiek ze stron z przyczyn 

występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 25% wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust.1 

 

§ 6 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie 

w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie 

mają zastosowania  
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§ 7 

Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom 

Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do 

wykonania niniejszej umowy.  

 

§ 8 

Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, 

które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) są wykluczone z ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi 

podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 10 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na poniższych 

warunkach:  

a) w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia 

w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu zamówienia 

b) w przypadku złożenia przez wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie 

zamówienia, zmniejszając koszty, poprawią sprawność lub jakość przedmiotu 

zamówienia lub w inny sposób dostarczą zamawiającemu pożytku. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu 

 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2025 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. 

zm.) 

 

§ 12 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki do umowy: 

1. Oferta Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający                                                              Wykonawca 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000121

