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Załącznik nr 7a do SIWZ 
Z.Sz.KG.241.4.2018 

 
Umowa nr…………..(wzór) 

Część ……………………………………………………………………. 
„Dostawa sprzętu komputerowego,  wyposażenia pracowni  przedmiotowych z zakresu  weterynarii, 

ochrony środowiska i analityki chemicznej  ” 
 

W dniu    ….............. r.  w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: 

Zespołem Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą: 05-300 Mińsk Mazowiecki  ul. 1 PLM 

Warszawa 1, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez Panią 

Marlenę Pustołę – Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, działającego z upoważnienia 

Zarządu Powiatu Mińskiego ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki NIP 8222342426 

 
a 
…...........................................................z siedzibą................................................................................. 

reprezentowanym przez……. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest „Dostawa………………………………………………….”w ramach projektu 

„Umiejętności, kwalifikacje i praca”  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 

Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr …….. do SIWZ oraz oferta 

Wykonawcy z dnia …………………… złożona w przedmiotowym postępowaniu, stanowiące integralną 

część niniejszej umowy. 

 

§2 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do…..dni  od dnia zawarcia niniejszej umowy  

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego , dokona jego rozładunku, a 

następnie ustawi, zamontuje i zainstaluje sprzęt. 

3. Koszty dostawy, rozładunku i montażu przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 

4. Przedmiot umowy winien być dostarczony i zamontowany w dniu pracy Zamawiającego, w 

godzinach od 8.00 do 15.00, po jego uprzednim powiadomieniu ( powiadomienie przesłane drogą 

internetową na e-mail: kg@zsmsc.edu.pl) - dokonane nie później niż 2 dni robocze  przed 

planowanym terminem dostawy. 

5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy opakowany w sposób zabezpieczający go przed 

uszkodzeniem. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ( stwierdzonego w 

protokole odbioru) ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z jego ewentualnym 

uszkodzeniem, utratą lub szkodami powstałymi w transporcie ponosi Wykonawca. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest  wraz z dostawą sprzętu, do dostarczenia stosownej dokumentacji 

w języku polskim odpowiedniej dla danego elementu wyposażenia (przedmiotu jednostkowego) 

tj.: 

a) Instrukcje obsługi  lub dokumenty równoważne, 

b) Specyfikacje techniczne, 

c) Karty gwarancyjne i inne dokumenty związane z udzieloną gwarancją, 

d) Atesty, certyfikaty, umowy licencyjne  odpowiednie dla rodzaju zamówienia jeżeli są wymagane 

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

e) Dokumenty dotyczące informacji o autoryzowanych serwisach producenta, zasadach 

serwisowania z podanym czasu ich reakcji  lub dokumenty dotyczące udzielanego wsparcia 

technicznego. 

7. Ilekroć w umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku 

do piątku, z  wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 

18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy ( Dz.U. z 2015 r. poz.90). 

 

§3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje zgodnie ze złożoną ofertą, 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto………………..zł, podatek VAT…………………zł co daje 

łączną kwotę brutto…………..zł ( słownie:……….……). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie występujące po stronie Wykonawcy koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty transportu, rozładunku i montażu oraz 

świadczenia usług gwarancyjnych. 

3. Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na formularzu cenowym. 

Również cena towaru wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną z formularza cenowego. 

4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Zapłata wynagrodzenia  nastąpi przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek 

Wykonawcy ………………………………………… w terminie 30 dni od dnia doręczenia do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Ze względu na obowiązkowe „scentralizowanie” rozliczeń w podatku VAT faktura wynikająca z 

realizacji umowy wystawiona będzie na: 

Nabywca: 

Powiat Miński, ul. Tadeusza Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 822 234 24 26 

Odbiorca: 

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul.1 PLM Warszawa 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 

Faktura będzie doręczona na adres jednostki organizacyjnej tj. Zespół Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. 1 PLM Warszawa 1 

7. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokół 

odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

8. Odbiór dokonany zostanie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego  i Wykonawcy. 

9.  W dniu odbioru zostanie sporządzony Protokół odbioru, obejmujący wszystkie przedmioty - 

elementy wyposażenia stanowiące przedmiot umowy. 

10. W sytuacji, gdy odbiór przedmiotu umowy okazał się niemożliwy z uwagi na niekompletność 

dostawy, brak dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 6, niezgodność z wymaganiami SIWZ, 

Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy do czasu zaoferowania przedmiotu umowy 

zgodnego z umową. 
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§ 4 

1. Gwarancja na sprzęt zostanie udzielona na okres wskazany w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia. Początek okresu gwarancji ustala się na dzień podpisania protokołu odbioru bez 
uwag i świadczona będzie zgodnie z podanymi niżej warunkami: 

1) Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu w obecności 
przedstawiciela Zamawiającego, 

2) Serwis gwarancyjny będzie świadczony w dni robocze od godziny 8.30 do 15.30, 
3) Zgłoszenia awarii sprzętu będą przesyłane elektronicznie na adres: ……………………….. ., 
4) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii sprzętu, Wykonawca rozpocznie procedurę 

naprawczą w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia awarii. 
5) Naprawa serwisowa zostanie dokonana po uprzedniej nieodpłatnej ocenie zgłoszonej awarii. 

Ocena zgłoszonej awarii musi zostać dokonana przez wykwalifikowanego przedstawiciela 
Wykonawcy, w miejscu użytkowania sprzętu, 

6) W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy zgłosi się do 
miejsca użytkowania sprzętu. Jeśli naprawa w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, 
Wykonawca odbierze sprzęt i dostarczy po naprawie na własny koszt i na własną 
odpowiedzialność, 

7) Czas skutecznej naprawy sprzętu nie może przekroczyć 6 dni roboczych licząc od momentu 
zgłoszenia awarii przez Zamawiającego a w przypadku konieczności sprowadzenia części 
zamiennych ( potwierdzenie odpowiednim dokumentem) termin naprawy może ulec 
przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnej części, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych. 

8)     W razie, gdy czas naprawy sprzętu będzie dłuższy niż 6 dni, okres świadczenia gwarancji 
przedłuża się o czas trwania naprawy. W razie, gdy naprawa sprzętu lub akcesoriów potrwa 
dłużej niż 30 dni roboczych, lub gdy sprzęt po raz czwarty ulegnie awarii podlegającej naprawie w 
ramach serwisu gwarancyjnego, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana sprzętu na nowy, 
taki sam lub odpowiedni o nie gorszych parametrach, 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu, o którym mowa w 
ust. 1, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed upływem tego terminu. 

3. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację 
wymagań Zamawiającego dotyczących gwarancji. 

4. Udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady dostarczonego sprzętu 

 
§5 

1. Strony ustalają odpowiednie odszkodowania z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania 

umowy w formie kar umownych: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %  wynagrodzenia  brutto, 
określonego w § 3 ust. 1, za odstąpienie lub rozwiązanie  umowy przez którąkolwiek ze Stron z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

b) W razie niedotrzymania terminu  w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2%  wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej w stosunku do terminu, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

2.     Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia 
przez Zamawiającego  z żądaniem zapłaty. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu wynagrodzenia. 
4.    Strony zastrzegają  prawo dochodzenia odszkodowania  uzupełniającego na zasadach ogólnych, 

jeżeli wysokość powstałej szkody przekroczy wartość kary umownej. 
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§6 

1. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie 
natychmiastowym ( bez wypowiedzenia), gdy: 

a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku za pomocą którego Wykonawca 
wykonuje przedmiot umowy przez podmioty i osoby trzecie na mocy orzeczenia właściwego 
organu: 

b) Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy trwającego dłużej niż 7 dni 
lub wykonuje ją nienależycie ( niezgodnie ze  szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia). 

2. Postanowienia w ust. 1 nie ograniczają prawa Zamawiającego do rozwiązania umowy lub do 
odstąpienia od umowy w innych przypadkach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa, 
w szczególności postanowieniach Kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub o jej rozwiązaniu dla swej 
ważności wymaga zachowania formy pisemnej. 

 
§7 

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawców, biorąc jednocześnie 

odpowiedzialność prawną i finansową za ich działalność jak za działanie własne. 

2.   Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona siłami własnymi. 
albo 

Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć wymienionym poniżej podwykonawcom  
następujący zakres przedmiotu umowy: 

L.p. 
Powierzany podwykonawcom zakres 

umowy 
Podwykonawca (firma) 

   

 

3. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o dostawę z Podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z 
Podwykonawcą, wraz z wynagrodzeniem należnym Podwykonawcy, częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania dostawy określoną w tym projekcie umowy. Zamawiający w terminie do 5 
dni roboczych  od daty otrzymania projektu umowy zgłosi na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia 
albo wyrazi zgodę na zawarcie tej umowy z Podwykonawcą. Umowa Wykonawcy z 
Podwykonawcą musi być zawarta na piśmie, pod rygorem nieważności i jej kopia musi być 
przekazana Zamawiającemu. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, 
zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby 
to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

6. Powierzenie wykonania części umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy 
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§8 

1.   Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków związanych z umową na osoby 
trzecie.  

2.   Zapis w ust. 1 nie ma zastosowania do przypadku powierzenia podwykonawcom realizacji części 
zamówienia określonego w składanej ofercie. 
 

§9 
1. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej umowy są: 
 ze strony Zamawiającego – ……………….……, tel. ……….……….. e-mail. ……………….. 
 ze strony Wykonawcy – ………………………………, tel. …………… e-mail. ………………. 
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 odbywać będzie się w formie pisemnego powiadomienia 

strony i nie stanowi zmiany umowy. 
3. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, w tym oświadczenia, wysyłana będzie na adresy 

podane w ust. 1. 
 

§10 
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących p.poż. oraz bhp. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, a będące następstwem nieprzestrzegania ww. przepisów. 

§ 11 

1. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania zmian do umowy w sytuacjach wskazanych w art. 
144 ust 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Stosownie do zapisów art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
dopuszcza możliwość dokonywania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych 
okoliczności:  

1) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z 
nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą. 

2) Nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego 
prawa. 

3) Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku 
dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej 
sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 

4) Nastąpi zmiana danych Wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, 
nazwy). 

5) W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze 
działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby wykonanie zobowiązań na warunkach określonych w 
umowie. W takim przypadku strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowych warunków 
realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 12 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 
2) Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.) 
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§ 13 
Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 14 
Zobowiązanie wynikające z umowy Wykonawca zrealizuje zgodnie z treścią swojej oferty, oraz 
uwzględniając wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Oferta oraz SIWZ stanowią 
integralną część niniejszej umowy 

§ 15 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający      Wykonawca 
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Z.Sz.KG.241.4.2018 

 

Załącznik nr 1 do umowy  
nr ……….. z dnia …… 

Protokół odbioru  

W dniu ……. …. r. przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego dokonali odbioru ilościowego i 

jakościowego przedmiotu zamówienia na podstawie zawartej umowy  

nr …………………… z dnia ………… na Dostawę ………………………………….w ramach projektu 

„„Umiejętności, kwalifikacje i praca”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 

Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

 

Stwierdzono komisyjnie co następuje: 

1. Ilość dostarczonego sprzętu jest zgodna / nie jest zgodna* z umową. 

* Brak zgodności polega na: 

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

2. Dostarczony sprzęt jest: 

- fizycznie nieuszkodzony / uszkodzony* 

- zgodny z zamówieniem ( SIWZ)/ niezgodny z zamówieniem (SIWZ)*   

* Brak zgodności polega na: 

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

3.Dostarczono/nie dostarczono dokumentację wymienioną w §2 pkt. 6 umowy. 

W związku ze stwierdzeniem, że sprzęt jest zgodny z zamówieniem (ofertą i umową) / nie jest 
zgodny z zamówieniem (ofertą i umową)* odbiór ilościowy i jakościowy uznaje się za dokonany 
z wynikiem pozytywnym / negatywnym*. 

Protokół niniejszy sporządzono w …………… w dniu ……………… w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

ze strony Wykonawcy      ze strony Zamawiającego
  

1.         1.  
 

2. 
 
3. 

   

*Nie potrzebne skreślić 

 


