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Załącznik nr 7 do SIWZ  

 

PROJEKT UMOWY 

 

UMOWA NR WBKZP.273……2018 

 

zawarta w dniu ………………….. 2018 r. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Powiatem Ząbkowickim 

z siedzibą ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP 887-15-58-241, REGON 890722089, 

zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego, w imieniu 

którego działają: 

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - ………………………………… 

a 

………………………………… z siedzibą ………………………………………….. NIP …………. 

Regon …………. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 

……………………………………………….. 

 

W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego w oparciu o art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej 

treści:    

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w 

ramach projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób 

niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego” – część Nr … - 

………………………… - zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

2. Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i 

terminowe wykonanie zobowiązań umownych. 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia 15 czerwca 2018 r.  

§ 3 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy przedmiotu umowy oraz o 

osobach realizujących dostawę co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do właściwej szkoły Powiatu 

Ząbkowickiego wskazanej w SIWZ.  

§ 4 

1. Łączne kwota wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wynosi netto 

…………… zł, brutto …………………zł (słownie ……………………………....).  
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2. Należność za każdorazową dostawę zostanie uregulowana przelewem na wskazane przez 

Wykonawcę konto bankowe w terminie ……………. dni od otrzymania faktury (rachunku). 

3. Podstawę do wystawienia faktur (rachunku) i zapłaty wynagrodzenia stanowi protokół zdawczo-

odbiorczy bez zastrzeżeń, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

4. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 

przelewu wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu 

pomiędzy podmiotami trzecimi. 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% kwoty łącznej 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2) Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20% kwoty 

łącznej wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 3 umowy. 

3) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 20% kwoty łącznej wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 3 umowy; 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

§ 6 

1. Zamawiający bądź osoby przez niego upoważnione potwierdzą prawidłowe wykonanie umowy 

poprzez podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot umowy gwarancji na okres 

……………… 

3. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od protokolarnego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

4. W przypadku reklamacji w trybie gwarancji Wykonawca obowiązany jest dostarczyć brakującą 

część, usunąć wady bądź wymienić przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 

reklamacji.   

5. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli w terminie obowiązywania gwarancji którykolwiek z 

elementów przedmiotu umowy będzie wymagał trzech napraw, Zamawiającemu będzie 

przysługiwało prawo żądania wymiany tego elementu na nowy, a Wykonawca zobowiązuje się to 

żądanie spełnić. 

6. W przypadku sprzeczności między postanowieniami umowy dotyczącymi gwarancji a warunkami 

gwarancji określonymi w dokumentach gwarancyjnych, które Wykonawca ma obowiązek przekazać 

Zamawiającemu przy odbiorze, pierwszeństwo mają postanowienia umowy, a jakiekolwiek mniej 

korzystne dla Zamawiającego postanowienia uważa się za niezastrzeżone. 

§ 7 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 

powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

§ 8 

Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są: 

- ze Strony Zamawiającego ............................................................................................................... 

- ze strony  Wykonawcy ....................................................................................................................  
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§ 9 

1. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień 

do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić 

treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w zakresie: 

1) W przypadku zmiany  przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania umowy. 

2) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy. 

§ 10 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

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

może odstąpić od umowy z chwilą powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 11 

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca, będą 

posiłkować się postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferty. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa 

zamówień publicznych. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy Strony rozstrzygać będą 

polubownie. 

4. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 

Osoby podpisujące niniejszą umowę oświadczają, że są upoważnione do składania oświadczeń w 
imieniu Stron, które reprezentują. 

§ 13 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

§ 14 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………. 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 


