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Załącznik nr 5 – Projekt Umowy 

UMOWA NR …… 

zawarta dnia  ......................................  r. w Choszcznie w ramach realizacji projektu „Nowe 

kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy: 

POWIATEM CHOSZCZEŃSKIM / Zespołem Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich 

w Choszcznie 

z siedzibą przy ul. Polna 5, 73-200 Choszczno, NIP: 594-16-04-431   

reprezentowanym przez: 

Panią Wiolettę Kaszak - Starostę Choszczeńskiego  

oraz 

Panią Barbarę Ciecierską – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich 

w Choszcznie, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

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

NIP: …………………..…………………, Regon: …………………………………………… 

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………….. 

zwanego dalej: „Wykonawcą”. 

 

Do niniejszej Umowy nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ww. 

ustawy. 

 

§1 

Wykonawca został wybrany przez zamawiającego w postępowaniu na podstawie Zapytania 

Ofertowego, którego przedmiotem jest „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 

i multimedialnego wraz z oprogramowaniem do pracowni Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.6. Wsparcie Szkół i placówek prowadzących 

kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób 

dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach 

projektu pn. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja”, numer 

umowy: RPZP.08.06.00-32-K048/18. 
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§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 

i multimedialnego wraz z oprogramowaniem do pracowni Zespołu Szkół Nr 2 

w Choszcznie”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wydać zamawiającemu przedmiot Umowy a zamawiający 

zobowiązuje się go odebrać i zapłacić wykonawcy wynagrodzenie za dostarczony 

przedmiot Umowy. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek przedmiotu zamówienia i inne 

czynności zgodnie z zapytaniem ofertowym.  

4. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do 

użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu 

wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed 

dopuszczeniem go do użytkowania. Do każdego urządzenia muszą być dołączone 

wszystkie niezbędne dokumenty w języku polskim, takie jak instrukcja obsługi, 

gwarancja, oświadczenie zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz 

wszystkie płyty/dyskietki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu. 

Opis minimalnych wymagań techniczno – użytkowych dostarczanego wyposażenia 

określony został w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego Wykonawcy – specyfikacja 

techniczna.  

5. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nie poddawany żadnym 

naprawom, wolny od wad, w pełni sprawny i gotowy do użycia, zgodnie z ich 

przeznaczeniem, musi odpowiadać obowiązującym standardom jakościowych 

i technicznych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz 

musi spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą 

umową warunkach. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń 

wynikłych z jego winy w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. W takiej 

sytuacji jest zobowiązany do naprawy wynikłych szkód na własny koszt i doprowadzenia 

do stanu poprzedniego z przed uszkodzenia w terminie 3 dni od zgłoszenia. 

 

§ 3 

 

1. Do kierowania pracami  wymienionymi w § 2. niniejszej Umowy, Wykonawca wyznacza 

p. …………………………………………………………….... nr tel. …………………… 

2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy wyznacza się p. ……………………….……………… nr tel. ………………….. 

 

§ 4 

 

1. Termin dostarczenia przedmiotu Umowy strony ustalają do 14 dni od dnia zawarcia 

Umowy. 

2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy po jego dostarczeniu, zamontowaniu 

i uruchomieniu. 
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3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu Umowy 

będzie protokół odbioru zawierający wykaz dostarczonego i zamontowanego wyposażenia 

i urządzeń podpisany przez obie strony. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonany przedmiot Umowy w zakresie określonym 

w § 1. na kwotę …………… zł netto (słownie : ……………….. złotych netto) plus 

należny podatek VAT ….. % w kwocie ………… zł, co daje cenę brutto w kwocie 

………….. zł (słownie : …………………… złotych brutto).  

2. Wyżej wymieniona kwota obejmuje także koszty dostawy, ubezpieczenia, montażu 

i sprzątania pomieszczeń. 

3. W przypadku uszkodzenia ścian, drzwi czy innych elementów pomieszczeń budynku 

powstałych na skutek wnoszenia czy montażu, koszty naprawy poniesie Wykonawca. 

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie jednej, prawidłowo 

wystawionej faktury po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy bez wad i usterek. 

5. Zapłata nastąpi przelewem na konto podane przez Wykonawcę, po przyjęciu przez 

Zamawiającego wykonanego przedmiotu, w terminie do ……... dni od otrzymania faktury 

wraz z dołączonym protokołem odbioru. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym 

Zamawiający przekazał wynagrodzenie na konto Wykonawcy. 

6. Wykonawca wskazuje konto do rozliczania za wykonanie przedmiotu Umowy : 

Bank : …………………………………… 

Nr rachunku : ……………..…………….. 

§ 6 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres ….. miesięcy na dostarczone 

i zamontowane urządzenia oraz wyposażenie. Gwarancja polega na tym, że wszelkie 

wykryte błędy i braki będą usuwane niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie 7 dni od 

daty ich zasygnalizowania przez Zamawiającego i usuwane przez Wykonawcę na jego 

koszt przez okres …… miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Warunki odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi : 

1) Zamawiający wymaga od wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu 

Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej rękojmi. 

2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady elementów wykonanego 

przedmiotu Umowy na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia podpisania 

protokołu odbioru. 

3) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania odszkodowania za wady 

dostarczonych i zamontowanych urządzeń niezależnie od odpowiedzialności 

wykonawcy z tytułu gwarancji. 

4) Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ma charakter absolutny. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność niezależnie od tego czy ponosi winę za wadę. 

5) Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się w momencie 

stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia cech mających kwalifikację wady na 

podstawie art. 556 Kodeksu cywilnego. 
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§ 7 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy strony będą płacić 

następujące kary umowne: 

1) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu 

odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego innych niż 

wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 

a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, 

b) opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia licząc od ustalonego przez 

Zamawiającego terminu na usunięcie wad, 

c) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 

Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy 

w razie stwierdzenia nienależytego wykonywania jej postanowień przez Wykonawcę 

i nie usunięcia wskazanych uchybień w czasie 3 dni od przekazania takiej informacji 

przez Zamawiającego. 

3. 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, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane wyłącznie 

w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

2. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób 

reprezentujących Strony. 

 

§ 9 

1. Zmiany postanowień zawartej Umowy mogą być dokonywane: 

1) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy,  

2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do Umowy,  

3) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,  

4) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę 

produktu, bądź zaoferowania przez Wykonawcę produktu o lepszych parametrach 

niż wskazany w ofercie w takiej sytuacji zamawiający może wyrazić zgodę na 

zmianę przedmiotu Umowy na inny, o lepszej bądź takich samych cechach, 

parametrach i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania oświadczenia producenta 

o zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany lub oświadczenia 

niezależnego do Stron podmiotu, że towar posiada lepsze parametry, 
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5) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć  

z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi 

lub grążącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,  

6) w zakresie sposobu wykonania świadczenia Wykonawcy, 

7) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany dostarczanego towaru, 

zmiany ilości lub innych okoliczności których żadna ze stron nie mogła przewidzieć, 

8) w zakresie terminu realizacji, o ile zmiana terminu realizacji wyniknie z przyczyn, 

których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a przyczyny te będą niezależne od 

stron, 

9) w zakresie sposobu płatności, o ile zmiana sposobu płatności wyniknie z przyczyn, 

których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a przyczyny te będą niezależne od 

stron, bądź będzie miała wpływ na przyspieszenie realizacji przedmiotu zamówienia 

lub dostawę o lepszych parametrach lub niższej cenie.   

 

 

§ 10 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2, leży  

w granicach jego możliwości i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej 

ani finansowej, które mogą uniemożliwić jego wykonanie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, przy pomocy których 

wykonuje umowę, jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca nie może zwolnić się 

od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy w szczególności jego 

kooperantów czy poddostawców. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich  

z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw, w związku z realizacją Umowy.  

 

§ 11 

1. Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej Umowy strony rozwiązywać będą 

polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, rozstrzygać je będzie sąd powszechny 

właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

             ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA 

 

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

 

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


