
 

 

  

 

 

 

Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I-III”” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

UMOWA ZLECENIE 

 

Nr ………………………………….. 

 

zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy 

ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 

1. Marek Kośmider – Burmistrz miasta Sierpca 

2. Zbigniew Leszczyński – Zastępca Burmistrz miasta Sierpca  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

 

firmą ……………………….., ….-……. Miejscowość, ul. ………………, będącym płatnikiem VAT, 

Nr identyfikacyjny NIP ………………., Regon ………., na podstawie wpisu do KRS nr …………., 

uprawnionym do wystawiania faktur VAT, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez 

pełnomocnego przedstawiciela: 

………………………. – właściciela firmy 

 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst 

jednolity stan prawny na dzień 28 maja 2013 r.).                 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa pomocy dydaktycznych do Szkół Podstawowych na terenie 

Miasta Sierpca, dostarczenie atestów lub certyfikatów bezpieczeństwa, dostarczenie instrukcji 

obsługi oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta). 

2. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach projektu pt.: „Indywidualizacja nauczania kluczem 

do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I-III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 

edukacyjnych. Prowadzone zajęcia służą stworzeniu warunków równych szans edukacyjnych 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6914
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6914
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dzieciom, które ze względu na trudności o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, 

geograficznym i zdrowotnym mają utrudniony lub niemożliwy dostęp do usług edukacyjnych. 

 

3. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dostarczyć Zamawiającemu pomoce dydaktyczne, wraz z atestami lub certyfikatami 

bezpieczeństwa w użytkowaniu przez dzieci dla których skierowana jest dana dostawa, 

2) dostarczyć Zamawiającemu instrukcji obsługi w języku polskim, 

- zgodnie ze szczegółową specyfikacją ujętą w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. Nr 1 do 

SIWZ), stanowiącym Załącznik 1 do umowy oraz Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik 2 do 

umowy. 

 

4. Wykonawca oświadcza, że pomoce dydaktyczne dostarczone w ramach umowy: 

1) są fabrycznie nowe,  nieużywane i wolne od wad,  

2) odpowiadają przeznaczeniu wynikającemu z umowy,  

3) jest w pełni zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy, a także 

spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z obowiązującego prawa polskiego. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pomoce dydaktyczne w ciągu 

21 dni od dnia podpisania umowy.  

2. W terminie do 3 dni przed planowaną dostawą Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego (drogą pisemną lub elektroniczną za potwierdzeniem odbioru), o 

planowanym terminie dostawy do Szkół Podstawowych wskazanych w Opisie przedmiotu 

zamówienia. Dostawa może być wykonana w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 

pracy Szkół Podstawowych, gdzie dostarczony powinien zostać przedmiot umowy. 

3. Wraz z każdym egzemplarzem sprzętu Wykonawca wyda instrukcje 

użytkowania w języku polskim, 

4. Pomoce dydaktyczne zostaną dostarczone, rozładowane i przedstawione do odbioru w miejscu 

przeznaczenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. Odbiór pomocy dydaktycznych nastąpi na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego i 

podpisanego przez Zamawiającego (lub przedstawicieli wskazanych w Szkołach Podstawowych), 

niezwłocznie po przyjęciu i sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym pomocy 

dydaktycznych. 

6. Jeżeli dostarczone pomoce dydaktyczne będą niezgodne z ofertą Wykonawcy lub w inny sposób 

nie będą spełniały wymagań określonych w  Opisie Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca 

odbierze pomoce z miejsca przeznaczenia, do którego zostały dostarczone na swój koszt i 

wymieni na nowe, wolne od wad oraz zgodne ze złożoną Ofertą, w terminie nie późniejszym niż 

w czwartym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia tego faktu. Za dzień roboczy uważa 

się zarówno w niniejszym ustępie, jak i w całej umowie każdy dzień od poniedziałku do piątku z 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 



 

 

  

 

 

 

Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I-III”” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że pomoce są objęte gwarancją na warunkach nie gorszych niż ujęte w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia,  

2. W przypadku odmowy świadczenia przez producenta usług z 

tytułu gwarancji na warunkach ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub świadczenia 

gwarancji na innych warunkach, obowiązki z tytułu gwarancji przechodzą na Wykonawcę, który 

jest obowiązany oświadczyć z tego tytułu w miejsce producenta na warunkach nie gorszych niż 

ujęte w Załączniku nr 1 do umowy.  

3. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają 

możliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady. 

§ 5  

Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia pomocy dydaktycznej wolnej od wad 

lub zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia wskazanych w § 3 ust. 6. 

§ 6 

Wszelka korespondencja miedzy stronami związana z realizacją niniejszej umowy powinna być 

kierowana z zachowaniem formy pisemnej na adresy: 

1) dla Zamawiającego:  

Pan/Pani……………………….. 

tel.: (…) …………, faks: (….)  

e-mail: …………….. 

2) dla Wykonawcy: 

Pan/Pani <imię i nazwisko> 

<nazwa Wykonawcy> 

<adres> 

<kod i miejscowość> 

tel. (48-<nr kier.>) <...>; faks (48-<nr kier.>) <...> 

e-mail: <...> 

§ 7 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych 

wynagrodzenie, w wysokości: ……...... zł brutto (słownie: ……………….…), zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy i szczegółową kalkulacją cen stanowiącą. 

2. Płatność zostanie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 

21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, po odebraniu przez Zamawiającego pomocy 

dydaktycznych.  

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie dokonanie odbioru pomocy dydaktycznych przez 

Zamawiającego, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 5. 

4. Płatność zastanie przekazana na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. 

5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury VAT, o której mowa w ust. 2, specyfikację 

techniczną (zawierającą co najmniej nazwę model producenta, ilość, cenę jednostkową) - wykaz 

dostarczonych pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania, w podziale na sztuki oraz ceny 

jednostkowe. 
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6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego formy dochodzenia kar umownych na podstawie 

wezwania do zapłaty, o którym mowa w § 9 ust. 4, płatność na rzecz Wykonawcy będzie 

dokonana w terminie określonym w ust. 2, liczonym od dnia wpływu należnej kwoty kar 

umownych na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążeniowej.  

7. Faktura VAT wystawiona będzie  na: 

…………………………. 

§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania terminu 

dodatkowego, w wypadkach: 

1) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego 

postępowanie likwidacyjne, bądź naprawcze, w terminie 14 dni od dnia, w którym 

Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy 

z tych przyczyn; 

2) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo 

oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, w terminie 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął informacje o 

okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy; 

3) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 9 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w terminie 14 dni od dnia, kiedy powziął wiadomość 

o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

4) jeżeli Wykonawca zaprzestanie realizacji umowy lub opóźnienie w dostawie w stosunku do 

terminu określonego w § 3 ust. 1 będzie trwało dłużej niż 7 dni, w terminie 7 dni od upływu 

siódmego dnia opóźnienia; 

2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy będzie miało formę pisemną i będzie 

zawierało uzasadnienie. Oświadczenie to może zostać doręczone Wykonawcy listem poleconym, 

faxem lub osobiście. 

§ 9 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 

kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub za odstąpienie umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego 

stronie,  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w §7 ust. 1, 

2) w przypadku opóźnienia w dostawie, w wysokości 2% kwoty brutto, o której mowa w § 7 ust. 

1, za każdy dzień opóźnienia w dostawie, 

3) w przypadku ujawnienia przez Wykonawcę danych pozyskanych przy wykonywaniu umowy, 

do ujawnienia których Zamawiający nie jest zobligowany na mocy obowiązujących regulacji 

prawnych, a także innych informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, 

dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
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4. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

lub przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru 

Zamawiającego. 

5. Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek wskazany 

przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania takiej noty. 

7. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 

§ 10  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy w następujących 

przypadkach, gdy: 

1) nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, 

2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w strukturze 

organizacyjnej Zamawiającego, 

3) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a 

zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.  

4) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego 

rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy 

to kwoty wynagrodzenia.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w 

szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego. 

§ 12 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddadzą pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 13 

Umowę sporządzono trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i dwa 

Zamawiającego. po jednym dla każdej ze stron. 

§ 14 

Integralna częścią umowy są następujące załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia. 

Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z szczegółową kalkulacją cen 
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ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA  

 

 

 


