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Załącznik nr 2 

 

UMOWY NR ……………………………………- projekt 

 

W dniu ……………………. 2020 r. w Marszewie, pomiędzy :  

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, Marszew 22, 63 – 300 Pleszew, 

reprezentowanym przez: 

1…………………………………………………………………..; 

przy kontrasygnacie: ………………………………….- głównego księgowego,  

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym ”,  

a Firmą:  ……………………………………………………………….. 

z siedzibą w: ………………………………………………………….. 

 

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.272.9.2020), została zawarta umowa  

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą „Dostawa kostki brukowej na 

potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie”, o parametrach:  

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

2. Zakres zamówienia obejmuje załadunek, dostawę i wyładunek kostki brukowej określonej w ust. 1, 

w ilości ………….m2. 

3. Dostarczona kostka brukowa musi spełniać wymagania zawarte w normach: PN-EN 1338:2005               

i PN-EN 1338:2005/AC:2007 oraz musi posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, 

certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie tych norm.  

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych  

i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. 

§ 2 

1. Termin wykonywania przedmiotu niniejszej umowy ustala się na dzień: ………………2020r. 

2. Towar wydawany zostanie na paletach, które wykonawca udostępni zamawiającemu bezpłatnie.  
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Palety zamawiający zwróci wykonawcy po ułożeniu kostki brukowej. Zamawiający powiadomi 

wykonawcę o możliwości odbioru palet, a wykonawca odbierze je we własnym zakresie. 

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się ostateczny termin fizycznego dostarczenia 

przez wykonawcę kompletnego i odpowiadającego wymaganiom zamawiającego przedmiotu umowy, 

potwierdzonego protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli stron umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały objęte przedmiotem umowy transportem 

wykonawcy do siedziby zamawiającego: Marszew 22, 63 – 300 Pleszew, w miejsce wskazane przez 

zamawiającego. 

5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez zamawiającego w dzień 

roboczy, w godzinach 8:00 – 14:00, chyba że zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przedmiotu 

umowy w innych godzinach. 

6. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić zamawiającego pocztą elektroniczną:  

szkola@marszew.pl lub telefonicznie 62 7421 361 / …………………………………….o  gotowości przedmiotu 

umowy do przekazania na co najmniej 2 dni przed datą wykonania dostawy. 

7. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku ponosi wykonawca. 

8. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie przez strony udokumentowane Protokołem zdawczo -

odbiorczym, który strony sporządzą w terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia przez wykonawcę 

przedmiotu umowy. 

9. W przypadku, gdy dostarczony przedmiot umowy będzie niezgodny z umową, zamawiający,  

w Protokole zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust. 8,  zgłosi wykonawcy uwagi do dostarczonego 

przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca, w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zobowiązany jest do wymiany lub 

uzupełnienia, na własne ryzyko i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, elementów 

przedmiotu umowy niezgodnych z umową, w terminie wskazanym w protokole, nie dłuższym niż 3 dni 

robocze. 

11. Strony, w terminie 1 dnia roboczego od dnia dokonania przez wykonawcę wymiany lub 

uzupełnienia, o których mowa w ust. 10, sporządzą Ostateczny protokół zdawczo-odbiorczy. 

12. Podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń Protokół zdawczo - odbiorczy, a w przypadku, o którym 

mowa w ust. 11 - Ostateczny protokół zdawczo-odbiorczy, stanowi podstawę do wystawienia faktury 

VAT za wykonanie przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca do dostawy dołączy deklarację zgodności wystawioną przez producenta wyrobu, 

określającą w sposób jednoznaczny partię towaru.  
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§ 3 

1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości : 

……………………………………..zł brutto 

(słownie: ……………………………………………………………………..złotych 00 /  100 brutto),  

w tym należny podatek VAT (23%): …………….……………….zł  

słownie VAT: ……………………………………………………………….złotych 

zgodnie z ofertą z dnia: ……………………………………………... 2020r. 

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 oraz podatek. 

§ 4 

1. Rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy nastąpi po dokonaniu przez 

zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu niniejszej umowy.  

2. Warunkiem wystawienia faktury jest dokonanie odbioru zamówienia przez zamawiającego oraz 

podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru przez zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie w terminie 7 dni licząc od dnia wystawienia faktury. 

4. Faktura wystawiona zostanie w następujący sposób :  

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, Marszew 22, 63 – 300 Pleszew. 

NIP: 617 – 17 – 96 – 776. 

Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.   

5. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wykonawca prześle ją za 

pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na numer PEPPOL: 6171796776. 

W takim przypadku za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania zostaną przesyłane do 

zamawiającego również  inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne związane z realizacją 

zamówienia wymienione w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 

25.04.2019r (Dz.U z 2019r, poz. 856) 

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.  

 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu niniejszej 

umowy, a w szczególności:  
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1). koszty dostawy przedmiotu umowy do miejsca odbioru, w tym koszty załadunku, transportu  

i rozładunku;  

2). koszty wynikające z warunków realizacji zamówienia oraz inne niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wszystkie materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zapewnia 

wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.  

 

§ 6 

1. Podwykonawstwo. 

1). Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie przedmiotu zamówienia z podwykonawcami 

w zakresie zgodnym z ofertą wykonawcy; 

2). Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim 

samym zakresie, jak za swoje działania. 

3). W przypadku zmiany podwykonawcy wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

2. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, wykonawca wraz z fakturą musi 

złożyć jeden z wymienionych poniżej dokumentów: 

1). oświadczenie podwykonawcy, że otrzymał od wykonawcy zapłatę za wykonane roboty lub 

2). umowę cesji wierzytelności wykonawcy na rzecz podwykonawcy obejmującą przelew swojej  

wierzytelności w zakresie zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia za wykonane przez 

podwykonawcę prace. 

W takim przypadku zamawiający zapłaci należność przypadającą podwykonawcy bezpośrednio na jego 

konto z zachowaniem terminu i zasad płatności jak dla wykonawcy, a należność pozostała zostanie 

przekazana na konto wykonawcy. 

Brak złożenia przez wykonawcę jednego z w/w dokumentów w stosunku do każdego podwykonawcy 

będzie podstawą do odmowy przyjęcia przez zamawiającego faktury od wykonawcy. 

 

§ 7 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji i rękojmi na zasadach wynikających z Kodeksu 

cywilnego na okres …………... miesięcy. 

2.  Termin gwarancji i rękojmi liczy się od daty podpisania Ostatecznego protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

3. Reklamacje będą zgłaszane przez zamawiającego na adres e-mailowy wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………… 
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4. Wykonawca usunie wadę lub dostarczy zamawiającemu artykuł wolny od wad w terminie 5 dni 

roboczych  od dnia zgłoszenia przez zamawiającego reklamacji. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia zamawiającemu kary umownej z tytułu: 

1). odstąpienia od wykonania umowy przez wykonawcę lub zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy, w wysokości 20 % wartości umowy określonej w 3 ust. 1 umowy. 

2). niedotrzymania terminu wykonaniu umowy określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 100,00 złotych 

brutto za każdy dzień zwłoki; 

3). niedotrzymania terminu usunięcia wad, o którym mowa w § 7 ust. 4  w wysokości 100,00 złotych 

brutto za każdy dzień zwłoki. 

2. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego za należycie wykonane prace wykonawcy 

przysługiwać będą kary w wysokości odsetek ustawowych. 

3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary 

umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy.  

4. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez wykonawcę, 

zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w całości lub w części, bez wyznaczania terminu 

dodatkowego, jeżeli opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 1 przekroczy 5 dni, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych przez 

wykonawcę. 

§ 9 

1. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu umowy: 

1).  po stronie zamawiającego - ……………………………. ,   

2).   po stronie Wykonawcy    -   ……………………………          

2.Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy i następuje w drodze 

jednostronnego pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej. 
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§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowa sporządzona została w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa  dla każdej ze Stron.  

 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 


