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UMOWA – projekt 

  

W dniu ................... 2018 r. w Marszewie, pomiędzy :  

Zespołem Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie 

Marszew 22, 63 - 300 Pleszew , reprezentowanym przez: 

mgr Grażynę Borkowską – Dyrektora Szkoły, 

przy kontrasygnacie: …………………………………… - Głównego księgowego,  

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym ”,  

a Firmą:  …………………………………………………………………. 

ul. ………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną  przez: 

1. …………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy „ Wykonawcą”, 

 

 w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  

w trybie zapytania ofertowego (numer sprawy: KSG.272.9.2018), została zawarta umowa  

o następującej treści 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą „Dostawa i uruchomienie dwóch 

tokarek do metalu, wiertarko – frezarki oraz wiertarki radialnej do metalu na potrzeby Zespołu Szkół 

Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. 

2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę urządzeń, ich montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie  

4 osób z zakresu ich działania i obsługi. 

§ 2 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do 

wykonania przedmiotu umowy. 

§ 3 

1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

........................................................................ złotych brutto  

(słownie: .......................................................................................................................... złotych brutto),  

w tym należny podatek VAT (…….. %) ………………………………. zł  

słownie VAT: ……………………………………………………………………………………………………………………… złotych, 

W tym: 

1). Tokarka do metalu I:  

........................................................................ złotych brutto  
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(słownie: .......................................................................................................................... złotych brutto),  

w tym należny podatek VAT (…….. %) ………………………………. zł  

słownie VAT: ……………………………………………………………………………………………………………………… złotych, 

2). Tokarka do metalu II: 

........................................................................ złotych brutto  

(słownie: .......................................................................................................................... złotych brutto),  

w tym należny podatek VAT (…….. %) ………………………………. zł  

słownie VAT: ……………………………………………………………………………………………………………………… złotych, 

3). Wiertarko - frezarka: 

........................................................................ złotych brutto  

(słownie: .......................................................................................................................... złotych brutto),  

w tym należny podatek VAT (…….. %) ………………………………. zł  

słownie VAT: ……………………………………………………………………………………………………………………… złotych, 

4). Wiertarka radialna do metalu: 

........................................................................ złotych brutto  

(słownie: .......................................................................................................................... złotych brutto),  

w tym należny podatek VAT (…….. %) ………………………………. zł  

słownie VAT: ……………………………………………………………………………………………………………………… złotych, 

zgodnie z ofertą z dnia …………….. 2018r 

2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy, w szczególności wszystkie opłaty i podatki, opusty i rabaty, koszty załadunku, 

transportu i rozładunku, montażu, szkolenia, serwisu gwarancyjnego itp. 

3. Rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy nastąpi po zakończeniu dostawy 

i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru urządzeń.   

4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie 30 dni licząc od dnia wystawienia faktury. 

5. Faktura wystawiona zostanie na: Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Marszewie, Marszew 22, 63 – 300 Pleszew, NIP: 617 – 17 – 96 – 776. 

Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.   

6. Należność Wykonawcy płatna będzie przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na 

wystawionej fakturze VAT.  

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 4 

1.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zadanie w następujących terminach: 

1). Dostawa urządzeń: do dnia …………………………..2018r. 
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2). Montaż i uruchomienie urządzeń nie wcześniej niż  31. 10. 2019r.  

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie montażu z przynajmniej pięciodniowym 

wyprzedzeniem.  

3). Przeszkolenie 4 osób z zakresu działania i obsługi urządzeń – w terminie 5 dni roboczych od 

zamontowania i uruchomienia urządzeń. 

2. Miejscem realizacji dostawy, montażu i uruchomienia jest Zespół Szkół Przyrodniczo – 

Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, Marszew 22, 63 - 300 Pleszew . 

3. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego pocztą elektroniczną: 

…………………………..lub telefonicznie………………………,  o  gotowości przedmiotu umowy do przekazania 

na co najmniej 3 dni przed datą wykonania dostawy.  

 

§ 5 

1. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się 

do ich usunięcia lub wymiany sprzętu w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ………………………miesięcy, licząc od 

daty montażu i uruchomienia całości zamówienia. W okresie gwarancyjnym Wykonawca 

zobowiązany jest do bieżącej naprawy przedmiotu zamówienia. Łączny czas reakcji serwisu 

i naprawy nie może przekroczyć 14 dni roboczych, licząc od chwili zgłoszenia, jednak w przypadku 

uzasadnionej, okolicznościami bądź siłą wyższą zwłoki w naprawie Wykonawca musi zapewnić na 

czas naprawy urządzenie zastępcze. 

3. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki)  

w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia 

wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania dowodu zapłaty. 

4. Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne i instrukcje obsługi 

sprzętu. 

5. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji określonych w zapisach kart 

gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a). odstąpienia od umowy wskutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego  w wysokości 20% 

wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

b). zwłoki w dostarczeniu któregokolwiek urządzenia określonego w przedmiocie umowy w wysokości 

0,5 % ceny danego urządzenia określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 



4 

 

c). zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ceny danego urządzenia określonej 

w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez 

Zamawiającego w celu usunięcia wad. 

d). zwłoki w terminie montażu i uruchomienia urządzeń, określonym przez zamawiającego,  

w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,  licząc od 

następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego. 

e). zwłoki w terminie przeprowadzenia szkolenia, określonym przez zamawiającego, w wysokości  

0,5 % wartości wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,  licząc od następnego dnia 

po upływie terminu określonego przez Zamawiającego. 

2. W przypadku wystąpienia szkody w rozmiarze większym niż określono karą umowną, Zamawiający 

ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy wskutek 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za nieterminowe przekazanie  

należnej kwoty za dostarczony przedmiot umowy. 

 

§ 7 

1. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 

umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku 

Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

2. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, przy zachowaniu należytej 

staranności. 

§ 8 

Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem 

poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia. 

 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
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3. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. Niniejszą umowę sporządzono w czterech (4) jednobrzmiących egzemplarzach po dwa (2) 

egzemplarze dla każdej ze stron. 

2. Integralną częścią umowy stanowi Oferta Wykonawcy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                         WYKONAWCA 
 

     

 


