
Umowa NR ............…………...

zawarta w dniu ………………………………... w Kraśniku, pomiędzy: 

Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, 23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20, 

NIP: 715-171-69-35 REGON: 431019490, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kraśniku, w imieniu którego działają:

1) Andrzej Maj – Starosta Kraśnicki

2) …………………………………..

przy kontrasygnacie

Zofii Skórskiej – Skarbnik Powiatu,

zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym"

a 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

wpisanym  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem

……………………………….., którego dokumentację rejestrową przechowuje Sąd Rejonowy

w ……………………..,  Wydział Gospodarczy KRS/ wpisanym do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej ……………………………………………

NIP:  …....................................,  REGON:  .......................................reprezentowanym  przez:

……………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Dostawcą”, 

zwanymi dalej również „Stroną” lub łącznie „Stronami”,

Po  przeprowadzeniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.,  Prawo  zamówień

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  pomocy  dydaktycznych  i  wyposażenia  pracowni

międzyszkolnej (biologiczno –chemicznej) w ramach projektu pn. „Od pomysłu do sukcesu”



realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

2014-2020;  Oś  priorytetowa:  12  Edukacja,  kwalifikacje  i  kompetencje;  Działanie:  12.2

Kształcenie  ogólne  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem wymaganych parametrów

technicznych zawierają Załącznik Nr 1 do SIWZ.

§2

1. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy ustala się ………. od podpisania umowy.

2.  Za termin  wykonania  przedmiotu  niniejszej  umowy należy  rozumieć  ostateczny termin

fizycznego  dostarczenia  przez  Wykonawcę  pomocy  dydaktycznych  odpowiadających

wymaganiom  Zamawiającego  do  miejsca  wyznaczonego  przez  Zamawiającego,

potwierdzonego następnie protokołem odbioru bez zastrzeżeń. 

3.Wykonawca jest  zobowiązany powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia

przedmiotu umowy na co najmniej 1 dzień przed datą wykonania dostawy. 

4.  Wykonawca  własnym  staraniem  i  na  własny  koszt  zapewni  dostarczenie  przedmiotu

umowy oraz umieszczenie go w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.

§ 3

Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  warunkami  SIWZ  przedmiotu  umowy

oraz że warunki dostawy są mu znane.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się  do dostarczenia przedmiotu umowy:

a) fabrycznie nowego, kompletnego, wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń

osób trzecich;

b)  zgodnego  z  wymaganiami  Zamawiającego  określonymi  w  Załącznikach  do  SIWZ;

c) spełniającego wymagane normy i atesty;

d) dopuszczonego do wykorzystywania na zajęciach dydaktycznych w szkole.

§ 5

Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianie w okresie wykonania przedmiotu umowy.

§ 6

1.  W  razie  wystąpienia  nawet  jednokrotnej  próby  dostarczenia  przez  Wykonawcę,

w  ramach  realizacji  niniejszej  umowy,  przedmiotu  umowy  niezgodnego



z  wymaganiami  Zamawiającego,  Zamawiający  ma  prawo  do  odstąpienia

od umowy.  

2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych powyżej w ust. 1 winno

być  dokonane  w  formie  pisemnej  w  ciągu  60  dni  od  powzięcia  wiadomości

o okolicznościach wskazanych w ust. 1.

§ 7

 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z:

1) umową;

2)  postanowieniami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wraz  z  załącznikami

do SIWZ;

3) własną ofertą,

4) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

§ 8

1.  Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  wykonaniem  przedmiotu  niniejszej

umowy, a w szczególności:

a)  koszty  dostawy  przedmiotu  umowy,  w  tym  koszty  zakupu  opakowania,  załadunku,

transportu, rozładunku i montażu.

b)  koszty  wynikające  z  warunków  realizacji  zamówienia  oraz  inne  niezbędne

do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy siłami własnymi.

§ 9

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach wykonania niniejszej umowy

jest ……………………..…, tel. ……………… e-mail. ……………………………..

§ 10

Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach wykonania niniejszej umowy

jest ……………………..…, tel. ……………… e-mail. ……………………………..

§ 11

1. Wartość dostawy stanowiącej przedmiot niniejszej umowy została ustalona na podstawie

oferty  złożonej  przez  Wykonawcę  w  cenie  brutto  ...................  zł.  (słownie:

…………….............................................................................................................  złotych),



która to cena zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu

umowy, oraz należny podatek VAT w wysokości……………………………….

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

3. W  zakresie,  jakim  dostawa  i  przeniesienie  własności  sprzętu  będzie  powodować

obowiązek zapłaty przez Zamawiającego podatku VAT na podstawie art. 17 ustawy z dnia

11 marca 2004 r.,  o podatku od towarów i usług faktura VAT musi zawierać klauzulę

„odwrotne obciążenie” i zostać wystawiona na wartość netto.

§ 12

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy

nastąpi  fakturą  VAT wystawioną  przez  Wykonawcę  po  dokonaniu  przez  Zamawiającego

odbioru  całości  przedmiotu  niniejszej  umowy,  potwierdzonego  protokołem  odbioru

bez zastrzeżeń.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej  umowy płatne będzie

w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

VAT.

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

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

na wystawianej fakturze VAT.

5. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT przed terminem podpisania

protokołu odbioru, Zamawiającemu przysługuje  prawo zwrotu faktury Wykonawcy.

§ 13

1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba wskazana przez Zamawiającego.

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu umowy będzie spisany protokół

zawierający  wszystkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru,  jak  też  terminy  wyznaczone

na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

3.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  projekt  protokołu  odbioru.

4. Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie

tych  czynności  ujawnione  zostaną  niezgodności  parametrów  dostarczonego  przedmiotu

umowy z zapisami SIWZ, oferty Wykonawcy lub niniejszej umowy albo istnienie takich wad,

które  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  zgodnie

z przeznaczeniem. 

5. Jeśli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to :



a) gdy wady nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu

umowy lub jego części do czasu usunięcia wad,

b)  gdy  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  i  uniemożliwiają  one  użytkowanie  przedmiotu

umowy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo zażądać wedle

własnego uznania wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, bez względu

na koszty z tym związane lub odstąpić od umowy lub obniżyć wynagrodzenie o wartości

wadliwych artykułów lub sprzętu.

6.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia  wad  przedmiotu  umowy  lub  jego  części

stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru w terminie wskazanym

przez  Zamawiającego,  wówczas  protokół  odbioru  zostanie  podpisany  przez  strony  po

usunięciu przez Wykonawcę wad.

7.  Koszty  związane  z  usunięciem  stwierdzonych  przy  odbiorze  wad  lub  wykonaniem

przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi w całości obciążają Wykonawcę.

8.  Po  upływie  terminów  wyznaczonych  na  usunięcie  stwierdzonych  wad  i  ponownemu

jednokrotnemu  wezwaniu  Wykonawcy  do  ich  usunięcia  w  wyznaczonym  terminie,

Zamawiający ma prawo zlecić  ich usunięcie  wybranemu przez siebie innemu podmiotowi

na  koszt  Wykonawcy,  zachowując  przy  tym  prawo  do  roszczeń  i  naprawienia  szkody

powstałej w wyniku opóźnienia.

§ 14

1.  Na przedmiot  umowy Wykonawca udziela  Zamawiającemu gwarancji  jakości  na okres

……………., licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

2.  Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego i  bezpłatnego usunięcia  stwierdzonych

zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie  gwarancji  wad przedmiotu  umowy lub  jego

części w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (chyba, że w SIWZ wskazano inny

termin)  licząc  od  dnia  zgłoszenia bez  względu na  wysokość  związanych  z  tym kosztów,

chyba  że  we  wskazanym  powyżej  terminie  wymieni przedmiot  umowy  na  nowy,  o  nie

gorszych parametrach i wolny od wad.

3.  Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uchybienia  uzgodnionym  terminom

usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie

gwarancji  wad  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  powstałe  z  przyczyn  zależnych  od

Zamawiającego.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności,  o których mowa powyżej w ust. 3, uzgodnione

terminy  usunięcia  przez  Wykonawcę  stwierdzonych  i  zgłoszonych  przez  Zamawiającego



w okresie  gwarancji  wad przedmiotu  umowy lub jego części  przedłużone  zostaną  o czas

trwania przestojów.

5. Koszty związane z usunięciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części

po raz drugi w całości obciążają Wykonawcę.

6. Po upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie stwierdzonych i zgłoszonych

przez Zamawiającego w okresie  gwarancji wad Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie

przedmiotu umowy lub jego części wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy,  zachowując  przy  tym  prawo  do  roszczeń  i  naprawienia  szkody  powstałej

w wyniku opóźnienia.

§ 15

1. Strony  postanawiają,  że  obowiązującą  je  formą  odszkodowania  za  niewykonanie,

nienależyte wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych stanowią kary

umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach w wysokości:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości całości

wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w § 11 ust. 1 za każdy pełny dzień

opóźnienia,  licząc  od  upływu  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy;

b) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi

lub  gwarancji  w  wysokości  0,1%  wartości  wynagrodzenia  umownego  brutto  tj.  kwoty,

o której mowa w § 11 ust. 1, za każdy pełny dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego

na usunięcie wad;

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy

w  wysokości  20%  wartości  wynagrodzenia  umownego  brutto  tj.  kwoty,  o  której  mowa

w § 11 ust. 1;

d)  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy karę  umowną z  tytułu  odstąpienia  od  umowy przez

Zamawiającego  z  przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego  w  wysokości  10%  wartości

wynagrodzenia  umownego  brutto  tj.  kwoty,  o  której  mowa w  §  11  ust.  1,  za  wyjątkiem

przyczyn określonych w § 16 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.

2)  Zapłata  należności  tytułem  kar  umownych  następować  będzie  na  podstawie  noty

obciążeniowej  w  terminie  7  dni  licząc  od  dnia  jej  doręczenia,  z  zastrzeżeniem  ust.  4.

3. Jeśli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania

uzupełniającego.



4.  W  przypadku  wystąpienia  opóźnienia  w  wykonaniu  przez  Wykonawcę  zobowiązań

przyjętych  niniejszą  umową  powyżej  30  dni,  Zamawiający  może  zlecić  ich  wykonanie

wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt  Wykonawcy, zachowując przy tym

prawo  do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w wyniku opóźnienia.

5.  Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uchybienia  uzgodnionym  terminom

wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązań  przyjętych  niniejszą  umową  powstałe  z  winy

Zamawiającego. W przypadku wystąpienia przestojów z winy Zamawiającego, uzgodnione

terminy wykonania przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych niniejszą umową przedłużone

zostaną o czas trwania przestojów.

§ 16

1.  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  przypadkach  przewidzianych  przepisami

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a  także w przypadku gdy:

1) Wykonawca przerwał wykonywanie przedmiotu umowy i nie wznowił mimo wezwania

Zamawiającego  przez  okres  dłuższy  niż  14  dni  licząc  od  dnia  zawarcia  umowy

lub  w przypadku  przerwania  wykonywania  przez  okres  dłuższy niż  7  dni  licząc  od  dnia

doręczenia faksem wezwania do wznowienia;

2)  Wykonawca  nie  wykonuje  umowy  zgodnie  z  przepisami  prawa,  własną  ofertą  lub

postanowieniami niniejszej umowy;

3)  Wykonawca  nie  usunął  wad  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  stwierdzonych

i  zgłoszonych  przez  Zamawiającego  w  trakcie  odbioru  w  terminie  wskazanym  przez

Zamawiającego;

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

5) zostanie złożony  wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

6)  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 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości

o tych okolicznościach.

2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi

w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 6, może nastąpić w terminie 45 dni od stwierdzenia przez

Zamawiającego powyższych okoliczności. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca nie wykona

przedmiotu  umowy  w  terminie  określonym  w  §  2.  Odstąpienie  powinno  być  dokonane

w terminie 45 dni od upływu terminu wykonania umowy.



4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami

określonymi w ust. 1, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zapłaty kar umownych,

ani tez odszkodowania.

5.  Wykonawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  jeśli  Zamawiający  nie  dokona

odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad oraz zgodnego z wymaganiami Zamawiającego

określonymi w załącznikach do SIWZ dostarczonego zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy.  Odstąpienia  Wykonawca  powinien  wykonać  w  ciągu  30  dni  stwierdzenia

powyższych okoliczności.

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

takiego odstąpienia, a także powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, jeśli zgodnie

z umowa jest wymagana.

§ 17

1. Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  lub  wprowadzenie  do  niej  dodatkowych

postanowień może nastąpić  jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem

nieważności.

2.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  umowy  w  zakresie  i  na  warunkach

przewidzianych  w  przepisach  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w  następujących

przypadkach:

1) Termin wykonania zamówienia:

a)  Zaistnienie  w  trakcie  realizacji  umowy  przestojów  i  opóźnień  zawinionych  przez

Zamawiającego;

b)  działania  siły  wyższej  (np.  klęski  żywiołowe,  strajki  generalne  lub  lokalne),  mającego

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót.

2) Sposób i warunki płatności: 

a)  w  związku  z  powstałą  po  zawarciu  Umowy  sytuacją  braku  środków  Zamawiającego

na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami;

b) w sytuacjach wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego;

c) w sytuacji zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

3) Wysokości wynagrodzenia:

a) w sytuacji zmniejszenia zakresu zamówienia (obniżenie wynagrodzenia);

b) zmiana obowiązujących stawek podatku VAT;

c)  zmiany  w  przepisach  prawa  powszechnie  obowiązujących,  mające  wpływ  na  wysokość

wynagrodzenia.



4)  Rezygnacji  z  podwykonawstwa  lub  wprowadzenie  podwykonawstwa  –  w  sytuacjach

wynikających ze specyfiki działalności Wykonawcy lub zaistnienia w toku umowy trudnych

do przewidzenia okoliczności.

3. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca wejdzie

w  posiadanie  interpretacji  podatkowej  lub  wyroku  sądu  dotyczącej  podatku  od  umów

zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która w sposób niebudzący wątpliwości

wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT, Zamawiający przewiduje

możliwość  zmiany  umowy  z  Wykonawcą  na  podstawie  art.  144  ust.  1  pkt  1)  ustawy

polegającą na zmianie stawki podatku VAT – do tych części zamówienia, do których będzie

to  uzasadnione  w świetle  otrzymanej  interpretacji  (stała  zostaje  kwota  netto,  Wykonawca

wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). Przy czym ww. możliwość zmiany umowy

za zgodą stron nie  daje  żadnej  ze stron skutecznego jednostronnego roszczenia  o zmianę

umowy.

§ 18

1.  W  przypadku  zaistnienia  ewentualnych  sporów  powstałych  na  tle  niniejszej  umowy,

Strony  są  zobowiązane  do podjęcia  rokowań w celu  polubownego  rozstrzygnięcia  sporu.

2. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania

sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo

dla miejsca siedziby Zamawiającego.

3.  Wykonawca nie ma prawa wykonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw

lub  obowiązków  wynikających  z  umowy  ani  w  inny  sposób  dążyć  do  ich  zbycia

bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.

§ 19

Niniejszą  Umowę sporządzono  w trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  dwa

otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Zamawiający: Wykonawca:


