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Istotne postanowienia jakie zostaną  
wprowadzone do treści umowy dla części II 

 
 

UMOWA .........../............/......... 
   

Zawarta w dniu..........................2012 roku w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy:  

Miastem Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97 – 300 Piotrków Trybunalski, 

reprezentowanym przez: 

Wiceprezydenta Miasta – Pana Andrzeja Kacperka 

Zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM z jednej strony, a: 

Firmą.......................................................................................................................................... 

z siedzibą w ............................................................................................................................... 

NIP................................................................Regon..................................................................... 

działającą na podstawie.............................................................................................................. 

reprezentowaną przez:............................................................................................................... 

zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ z drugiej strony, 

o następującej treści:  

 

 

§1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759  

z późn. zm.)oraz na podstawie złożonej oferty, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 

sprzętu multimedialnego, zwanego dalej sprzętem - jako przedmiotu umowy, zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do umowy, w ramach projektu: „Program wyrównywania szans 

edukacyjnych uczniów klas I-III z piotrkowskich szkół podstawowych poprzez 

indywidualizację nauczania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 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”. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem 

umówionych terminów oraz należytej staranności. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż dokonał pełnej analizy przedmiotu zamówienia oraz nie wnosi 

do niego uwag i przyjmuje go do realizacji. 
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5. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści 

przedmiotu umowy jako podstawy do roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz 

potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego 

oszacowania zakresu lub kosztów dostawy. 

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni 

sprawny i gotowy do użycia, wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe, 

technologiczne i materiałowe oraz spełniające wymogi bezpieczeństwa. 

 

 

§2 

1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 21 dni od 

daty zawarcia umowy. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego (Biura Projektu – 

Referat Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, 

Pasaż Karola Rudowskiego 10) na koszt i ryzyko wykonawcy.  

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w uzgodnionym z Zamawiającym dniu roboczym tj.: 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 13.00. 

4. Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja powołana przez Zamawiającego, która 

zobowiązana jest sprawdzić sprzęt multimedialny pod względem ilościowym oraz 

zgodności z przedmiotem zamówienia i pokwitować jego odbiór. 

5. Wykonawca wyda Zamawiającemu wraz z towarem karty gwarancyjne, instrukcje 

dotyczące użytkowania oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla Zamawiającego do 

prawidłowego wykorzystania przedmiotu umowy. 

6. Z czynności odbioru przedstawiciele stron sporządzą protokół odbioru. Przedmiot 

umowy uważa się za należycie wykonany, jeżeli protokół odbioru zostanie podpisany 

przez obie strony bez uwag. 

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad Komisja w protokole odbioru wskazuje 

nieodebrane elementy przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu do usunięcia ich 

wad, nie dłuższym jednak niż 14 dni. 

8. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

fakt ich usunięcia, co będzie stanowiło podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń. 

 

 

§3 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu niniejszej umowy  wynosi ..........................................zł 

brutto(słownie:................................................................................................................................), 

w tym należny podatek VAT ..........% w wysokości ......................zł 

(słownie:...............................). 

2. Wynagrodzenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. 
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3. Całkowita wartość przedmiotu umowy oraz ceny jednostkowe sprzętu określone  

w załączniku nr 1 w okresie obowiązywania umowy nie ulegną zmianie. 

4. Rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi jednorazowo na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę i po podpisaniu przez obie strony umowy protokołu odbioru przedmiotu umowy 

bez zastrzeżeń. 

5. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z pozycjami wymienionymi w załączniku nr 1 do umowy. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury  przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

7. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP 771-279-87-71. 

9. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP............................ 

 

 

§4 

Zamawiający ustanawia swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy  

w osobach: 

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

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

 

 

      §5 

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy, określony w załączniku nr 1, gwarancji 

jakości i rękojmi na okres minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń, a w przypadku stwierdzenia wad od dnia podpisania protokołu odbioru 

potwierdzającego usunięcie wad. W stosunku do elementu (części), w którym to ujawniono  

i usunięto wadę w okresie gwarancyjnym  - termin gwarancji będzie liczony od nowa. 

2. W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot 

umowy na nowy w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, nie jest producentem asortymentu, a warunki gwarancji 

przewidują okres gwarancji dłuższy niż zastrzeżony w niniejszej umowie, wówczas gwarancja 

Wykonawcy udzielona jest na okres wskazany w gwarancji producenta asortymentu. Okres 

gwarancji jakości udzielonej przez producenta asortymentu potwierdzają załączone przez 

Wykonawcę dokumenty gwarancji jakości.  

4. Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

 

 

    §6 

1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: 

a) zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości zamówienia 

brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego dostawy w 

wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
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c)  zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,5% wartości 

zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki, 

d) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca  - w wysokości 25 % wartości 

zamówienia brutto, 

 

2. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania  przedmiotu umowy przez Wykonawcę, bądź odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 

kar umownych. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje prawo do kar umownych  

i odszkodowania. 

 

 

§7 

Zamawiający nie przewiduje zmian w umowie, za wyjątkiem sprostowania oczywistych omyłek 

pisarskich i rachunkowych. 

 

 

§8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania jeżeli 

Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w §2, ust.1. 

2. Oprócz przypadków określonych w ust. 1 oraz w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. W przypadku odstąpienia od umowy z 

powyższych powodów Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy 

wykonaną do dnia odstąpienia od umowy. 

 

 

§9 

Wszystkie spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, które nie będą mogły być rozstrzygnięte 

polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§10 

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

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. 

Nr 113, poz.759 z późn. zm). 

 

§11 

1. Integralną częścią umowy są: 

1) Załącznik nr 1 do umowy – formularz cen jednostkowych, 
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2) Załącznik nr 2 do umowy – oferta Wykonawcy, 

3) Załącznik nr 3 do umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 

dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

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

 

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

 

 

 

 


