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ZAŁĄCZNIK nr 6  

 

WZÓR UMOWY 
 

Umowa Nr ….. 

 

Zawarta w dniu ...................... pomiędzy Zamawiającym, tj. Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 5 

w Rybniku, przy ul. Dr. Mariana Różańskiego 14a, którego reprezentują:  

.......................................................................................................................................................... 

a Wykonawcą którym jest:     

...........................................................................................................................................................                

...........................................................................................................................................................            

(nazwa firmy, forma prawna, adres, NIP) 

 

Reprezentowanym przez:    ............................................................................................................................ 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 

w związku z częścią …. Zadania… 

§ 1 

 

Następujące terminy występujące w Umowie będą interpretowane we wskazany poniżej sposób: 

- "Umowa" oznacza umowę w sprawie Zamówienia Publicznego zawarta miedzy Zamawiającym 

i Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do tej Umowy. 

-  "Usługi" oznaczają usługi towarzyszące dostawie Przedmiotu zamówienia, takie jak transport 

i ubezpieczenie oraz wszelkie inne usługi dodatkowe niezbędne do wykonania Zamówienia 

Publicznego. 

- „Towary” oznaczają rzeczy, prawa lub inne dobra, których dostawa jest przedmiotem 

Zamówienia Publicznego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 

- “Strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu; a “Strony” 

oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę; 

-  "Miejsce dostawy” oznacza miejsce lub miejsca dostawy Przedmiotu zamówienia lub 

świadczenia Usług oznaczone w Umowie. 

- „SIWZ” oznacza Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącą załącznik do 

Umowy. 

- „Zamówienie Publiczne” oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących 

przepisów o zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy. 

 

§ 2 

1. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje sie dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na 

Zamawiającego własność towarów, a Zamawiający zobowiązuje się Towary odebrać i zapłacić 

Wykonawcy cenę za dostarczone Towary. 

2.  Zamówienie publiczne obejmuje dostawy Towarów w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 

31 grudnia 2013 roku w ilościach określonych w poszczególnych Zamówieniach przesyłanych 

faksem, drogą elektroniczną lub składanych telefonicznie. 

3.  Szacunkowa wartość umowy określona została na podstawie przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego i wynosi: 

 

- brutto .....................zł (słownie.....................................), w tym podatek VAT. 

 

4. Realna wartość umowy wyznaczy suma zamówień wystawionych przez Zamawiającego w okresie 

obowiązywania umowy, jednakże nie może ona przekroczyć kwoty określonej w ust. 3. 

5. Wykonawca nie może dochodzić roszczeń odszkodowawczych w przypadku, gdy suma Zamówień 

Zamawiającego będzie niższa od szacunkowej wartości umowy określonej w ust. 3. 
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6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za Towary cenę według cen jednostkowych w wysokości 

określonej w Załączniku do SIWZ – Szczegółowy Koszt Wykonania Zamówienia z uwzględnieniem 

ilości zamówionego Towaru. 

7. Dostawa Towarów nastąpi w ustalonym dniu, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od dnia 

przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia. 

8. W trakcie trwania umowy ceny jednostkowe są stałe, a wartość umowy nie będzie aneksowana. 

9. Wykonawcy, którzy złożyli wspólnie ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarną za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zadania. 

 

§ 3 

1. Korzyści i ciężary związane z Towarami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia Towarów przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania Towarów Zamawiającemu. 

2. Miejscem Dostawy jest magazyn Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno-

Przedszkolny nr 5 przy ul. Dr. Mariana Różańskiego 14a w Rybniku. 

 

§ 4 

1. Wykonawca w ramach oferowanej ceny dostawy jest zobowiązany na swój koszt dostarczyć Towary 

do Miejsca Dostawy i złożyć je we wskazane miejsce magazynowe w godzinach 7.30-13.00. 

2. Chwila wydania Towarów Zamawiającemu jest chwila, w której Towary zostały odebrane przez 

Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Umowy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie Towarów w celu stwierdzenia prawidłowości 

wykonania umowy. 
2.  Sprawdzenie Towarów będzie polegało na upewnieniu sie, że Towary są wolne od wad fizycznych 

w rozumieniu § 6 Umowy, a w szczególności, że odpowiadają one opisowi przedmiotu zamówienia 

zawartemu w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej pomocy w sprawdzeniu 

Towarów. 
3. Sprawdzenie Towarów w celu oceny stanu wykonania Umowy odbędzie sie w dniu odbioru 

Towarów przez Zamawiającego. W razie stwierdzenia wad Towarów Zamawiający niezwłocznie 

przekaże Wykonawcy zastrzeżenia, co do dostarczonych Towarów. 
4. W stosownym czasie przed sprawdzeniem Towarów Zamawiający wskaże Wykonawcy osobę lub 

osoby upoważnione do dokonania sprawdzenia i odbioru Towarów w imieniu Zamawiającego. 
5.  W przypadku, gdy jakiekolwiek Towary podlegające sprawdzeniu w celu oceny stanu wykonania 

Umowy lub dokonania odbioru Towarów mają wady w rozumieniu § 6 Umowy, Zamawiający może 

wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę Towarów wolnych od wad, bez ponoszenia 

przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 
6. Dokonanie odbioru Towarów zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Wykonawcy od 

roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 
 

§ 6 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne Towarów. 

2. Przez wadę fizyczna rozumie sie w szczególności jakakolwiek niezgodność Towarów z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 

 

§ 7 

1. Zapłata ceny za dostarczony Towar i świadczone przez Wykonawcę Usługi nastąpi po dokonaniu 

odbioru Towarów przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

przez niego na fakturze lub rachunku. 

2.  Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do 

Zamawiającego, wystawionej na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego dokumentu 

odbioru przedmiotu zamówienia. 

3. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich. 
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość 

i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych 

podlegających doliczeniu do ceny. 

 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 

NIP: .......................... 

2. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT. 

 

§ 9 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecia praw i obowiązków wynikających z Umowy 

w całości lub w części. 

2. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy, z których pomocy ewentualnie będzie korzystał, będą 

przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. 

3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich 

podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 

 

§ 10 

1. Osobą odpowiedzialną za kontakt ze strony Wykonawcy jest: ..................... 

2. Osobą upoważnioną do składania zamówień w imieniu Zamawiającego jest:..................... 

 

§ 11 

1. Jeśli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają 

podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie, 

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia 

opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. 

2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części 

Zamawiający wyznaczy mu dodatkowy termin na wykonanie Umowy, a w razie jego 

bezskutecznego upływu, może żądać zapłaty kary umownej, w kwocie 100 zł za każdy dzień 

opóźnienia. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub 

w części wynosi co najmniej 10 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy, zachowując roszczenie 

o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia 

od Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn od niego zależnych, 

zobowiązany on będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 

przedmiotu Umowy. 

4. Każda ze stron Umowy, niezależnie od pozostałych praw przysługujących jej w związku 

z naruszeniem przez drugą Stronę postanowień niniejszej umowy, może odstąpić od Umowy za 

pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, gdy wobec drugiej Strony otwarta zostanie likwidacja 

lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jej upadłości. 

 

§ 12 

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie 

nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestie udzielania 

zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny. 

2. Niniejsza Umowa została zawarta w języku polskim. 

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 

4. 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. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

§ 13 
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Sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą  

przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 14 

Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  

dla każdej ze stron. 

 

Integralną część umowy stanowią Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta. 

 

 

 

 WYKONAWCA:         ZAMAWIAJACY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


