
 

 

Postępowanie Nr EK.271.01.2018                                                       Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 

 

Umowa Nr ……………………………………….. 

 

 

zawarta w dniu ……………… 2018 r. w Kłobucku pomiędzy: 

Gminą Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, NIP 5742055306, REGON 151398273, 

reprezentowana przez Jerzego Zakrzewskiego – Burmistrza Kłobucka, zwaną w dalszej części 

umowy Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………… 

NIP………………………… REGON ………………………….. 

reprezentowanym/-ą przez ………………………………………………… 

zwanym/-ą dalej Wykonawcą, 

łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami. 

 

Strony oświadczają, iż umowa niniejsza została zawarta w wyniku wyboru przez 

Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy                     

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. 

zm.). 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na 

części asortymentowe dla Szkół Podstawowych w Białej, Kamyku, Libidzy i Łobodnie, 

w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w zakresie: 

1) części I: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń multimedialnych 

dla Szkół Podstawowych w Białej, Kamyku, Libidzy i Łobodnie; 

2) części II: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych (biologicznej, 

fizycznej, chemicznej, geograficznej, matematycznej, językowej) dla Szkół 

Podstawowych w Białej, Kamyku, Libidzy i Łobodnie; 

3) części III: Zakup i dostawa wyposażenia meblowego do pracowni przedmiotowych 

dla Szkół Podstawowych w Białej, Kamyku i Libidzy; 

4) części IV: Zakup i dostawa programów multimedialnych, książek, atlasów i 

słowników do zajęć dydaktycznych w Szkołach Podstawowych w Białej, Kamyku, 

Libidzy i Łobodnie, 

zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy oraz warunkami określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że SIWZ i oferta Wykonawcy stanowią integralną część 

niniejszej umowy oraz opisują zakres i sposób świadczenia Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, 

spełniający wymagane normy jakościowe obowiązujące w tym zakresie, odpowiednio 



 

 

zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie wraz z odpowiednimi 

atestami, certyfikatami lub świadectwami jakości, jeśli są wymagane prawem polskim 

w przypadku użytkowania danego asortymentu w szkole podstawowej. 

 

§ 2 

Termin realizacji i warunki dostawy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot umowy do 

szkół wskazanych w SIWZ zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 

w terminie do dnia: 

1) dla części I …………………… 

2) dla części II ………….. 

3) dla części III ……………. 

4) dla części IV …………… 

z dochowaniem najwyższej staranności wymaganej dla danego działania. 

2. W terminie do 3 dni przed planowaną dostawą Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego w sposób o którym mowa w § 10 ust. 3 niniejszej umowy,                                       

o planowanym terminie dostawy. Dostawa będzie wykonana w dniu roboczym po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru niezwłocznie po 

przyjęciu i sprawdzeniu dostarczonego wyposażenia. Odbiór uważa się za dokonany, 

jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony bez uwag. 

4. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady w przedmiocie umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia nowego towaru wolnego od wad                                                  

w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w protokole odbioru przez Zamawiającego. 

Wyznaczenie dodatkowego terminu na usunięcie wad w przedmiocie umowy nie 

przedłuża terminu wykonania umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu fakt usunięcia wad, a Zamawiający dokona odbioru przedmiotu 

umowy. Odbiór przedmiotu umowy bez wad nastąpi w sposób wskazany w pkt 3 

powyżej. 

5. Dokonanie odbioru towaru zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalnia Wykonawcy 

od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości i nie wpływa na termin wykonania 

umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają cenę w kwocie brutto wynoszącej, 

dla: 

1) części I przedmiotu zamówienia: ……….. zł (słownie zł: ……………..) na którą 

składa się kwota netto ……… zł i należny podatek VAT w wysokości: …….. zł. 

2) części II przedmiotu zamówienia: ……….. zł (słownie zł: ……………..) na którą 

składa się kwota netto ……… zł i należny podatek VAT w wysokości: …….. zł. 

3) części III przedmiotu zamówienia: ……….. zł (słownie zł: ……………..) na którą 

składa się kwota netto ……… zł i należny podatek VAT w wysokości: …….. zł. 

4) części IV przedmiotu zamówienia: ……….. zł (słownie zł: ……………..) na którą 

składa się kwota netto ……… zł i należny podatek VAT w wysokości: …….. zł. 

2. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za realizację całości umowy wynosi: 

………. zł (słownie zł: ……………………….). 



 

 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 

wykonania danej części zamówienia, w tym wszystkie obowiązujące w Polsce podatki 

i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Strony postanawiają, że zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem 

na podstawie faktur VAT/rachunków, wystawionych oddzielnie dla każdej ze szkół 

zgodnie z daną częścią zamówienia, w terminie 21 dni od dnia otrzymania ich przez 

Zamawiającego. 

5. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku przez Wykonawcę jest dokonanie 

odbioru przedmiotu umowy w sposób wskazany w  § 2 pkt 3 niniejszej umowy. 

6.  Za dzień zapłaty ceny przez Zamawiającego uważa się dzień obciążenia jego rachunku 

bankowego. 

7. Wykonawca w wystawionych fakturach zawrze następujące dane:  

Nabywca: Gmina Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, NIP 574-20-55-306 

Odbiorca: (odpowiednio): Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Gen. J. Bema w Kamyku, 

ul. Szkolna 5, 42-125 Kamyk; Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Konopnickiej                   

w Łobodnie, ul. Sienkiewicza 69, Łobodno, 42-125 Kamyk; Szkoła Podstawowa                       

w Białej, ul. Częstochowska 73, Biała, 42-125 Kamyk; Szkoła Podstawowa                               

im. H. Sienkiewicza w Libidzy, ul. Olszyńskiego 2, Libidza, 42-125 Kamyk. 

 

§ 4 

Gwarancja 

 

1. W ramach umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: 

1) ……. miesięcy dla I części zamówienia, 

2) ……. miesięcy dla III części zamówienia. 

2. Części II i IV zamówienia nie są objęte gwarancją Wykonawcy. Zamawiającemu 

przysługują jednak uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady. 

3. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt awarii dostarczonego 

wyposażenia w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia awarii. Niedokonanie naprawy                    

w ustalonym terminie skutkować będzie zapłatą przez Wykonawcę kary umownej na 

zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy. Okres naprawy wyposażenia w trakcie 

okresu gwarancji przedłuża okres udzielonej gwarancji. 

5. W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

usunięcia awarii, wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego. 

6. Wszelkie naprawy gwarancyjne powinny być dokonywane przez serwis gwarancyjny 

autoryzowany przez producenta. W uzasadnionych przypadkach naprawy mogą być 

dokonywane przez Wykonawcę lub podmiot trzeci działający na jego zlecenie na koszt 

Wykonawcy. 

7. Za transport wyposażenia objętego gwarancją do serwisu oraz jego zwrot odpowiada               

i koszty ponosi Wykonawca. 

8. Jeżeli w okresie gwarancji wystąpi awaria wyposażenia/urządzenia niemożliwa do 

usunięcia lub wyposażenie/urządzenie będzie niesprawne pomimo wykonania 

uprzednio trzech napraw, Wykonawca, w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia awarii, 

jest zobowiązany do jego wymiany na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż 

określono w załączniku nr 1 do SIWZ. 

9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na dostarczony 

przedmiot umowy najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy. 



 

 

10. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia 

przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

 

§ 5 

Zasady przekazania licencji 

 

1. Wykonawca, z dniem odbioru przedmiotu umowy, dostarczy Zamawiającemu 

niewyłączne licencje do dostarczonego oprogramowania. 

2. Licencje uprawniać będą Zamawiającego do używania oprogramowania przez czas 

nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych na polach eksploatacji obejmujących,                  

co najmniej: 

1) instalację i użytkowanie oprogramowania w pełnej funkcjonalności na 

dostarczonym sprzęcie komputerowym w konfiguracji przedstawionej w ofercie, 

2) nieodpłatnego pobierania, instalowania i używania poprawek i aktualizacji 

wydanych dla oprogramowania przez producenta oprogramowania. 

4. Wykonawca, z dniem odbioru przedmiotu umowy, przenosi na zamawiającego 

własność nośników, na których utrwalone zostało oprogramowanie. 

5. Zamawiający jest uprawniony do udzielenia sublicencji w zakresie, w jakim jest to 

konieczne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

§ 6 

Kary umowne 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) niedotrzymanie terminu wykonania umowy, w odniesieniu do każdej części 

zamówienia osobno, w wysokości 0,5% ceny brutto danej części zamówienia,                      

o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 umowy za każdy dzień opóźnienia wykonania 

danej części zamówienia; 

2) każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad/usterek przedmiotu umowy w odniesieniu 

do każdej części zamówienia osobno, w okresie gwarancji, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usuniecie wad, w wysokości 0,5% ceny brutto, o której mowa                  

w § 3 ust. 1 pkt 1 lub 3 umowy za każdy dzień opóźnienia odpowiednio do danej 

części zamówienia w ramach której zgłoszono roszczenie usunięcia wad/usterek; 

3) każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad/usterek przedmiotu umowy w odniesieniu 

do każdej części zamówienia osobno, w okresie rękojmi, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usuniecie wad, w wysokości 0,5% ceny brutto, o której mowa                  

w § 3 ust. 1 pkt 1-4 umowy za każdy dzień opóźnienia odpowiednio do danej części 

zamówienia w ramach której zgłoszono roszczenie usunięcia wad/usterek; 

4) odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienie 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,                

w wysokości 10% łącznej ceny brutto za wszystkie części zamówienia, o której 

mowa w § 3 ust. 2 umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata kar umownych i odszkodowania nastąpi na 

podstawie noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. 



 

 

5. Wykonawca wyraża nieodwoływalną zgodę na potrącenie kar umownych, określonych 

w niniejszym paragrafie z należnego mu wynagrodzenia o którym mowa w §  3 

niniejszej umowy. 

6. Łączna wysokość kar określonych, w ust. 2 nie może przekroczyć 25% łącznej ceny 

brutto za wszystkie części zamówienia, wskazanej w § 3 ust. 2 umowy. 

 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wystąpią okoliczności sprawiające, iż wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży 

w interesie publicznym: odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić              

w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,   

w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy, 

2) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek o wszczęcie 

postępowań restrukturyzacyjnych albo rozwiązanie firmy Wykonawcy: odstąpienie 

od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie  30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia lub go nie kontynuuje 

bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie: odstąpienie od umowy, w tym przypadku może nastąpić w terminie 5 dni 

od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach przez 

Zamawiającego, 

4) Wykonawca nie przedstawił wraz z dostawą dokumentów, o których mowa                          

w § 4 ust. 8: odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie                    

5 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach przez 

Zamawiającego, 

5) Zamawiający stwierdzi powtarzający się, co najmniej dwukrotnie brak należytego 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub wykonanie przedmiotu 

umowy niezgodnie z SIWZ, załącznikami do SIWZ i ofertą Wykonawcy, czego 

dowodem będzie protokół odbioru: odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić ze skutkiem natychmiastowym poprzez powiadomienie na piśmie 

Wykonawcy o terminie rozwiązania umowy, 

6) Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wady dotyczącej przedmiotu 

umowy, a Wykonawca odmówił usunięcia albo nie usunął wady – w zależności od 

jej rodzaju – w terminie określonym przez Zamawiającego lub określonym                        

w niniejszej umowie: odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić                    

ze skutkiem natychmiastowym poprzez powiadomienie Wykonawcy o terminie 

rozwiązania umowy. 

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

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczony przedmiot 

zamówienia nie spełnia wymogów zawartych w SIWZ, załącznikach do SIWZ i ofercie 

Wykonawcy, zostanie on zwrócony Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Forma zwrotu 

zostanie ustalona z Wykonawcą. 

 

 

 



 

 

§ 8 

Zmiana postanowień umowy 

 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 

pkt 2-6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:  

1) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia 

siły wyższej, niepozwalającej na realizację umowy w terminie, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 umowy: termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres 

odpowiadający opóźnieniu z tytułu zaistnienia siły wyższej, liczony od 

momentu jej ustania. Za siłę wyższą Strony uznają przyczynę sprawczą 

zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na 

którą Strony nie mają wpływu; 

2) w zakresie zmiany asortymentu oferowanego przez Wykonawcę w ramach 

poszczególnych części zamówienia, na inny (z zastrzeżeniem nie wyższej ceny), 

spełniający wszystkie wymagania określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ, 

przy czym zmiana taka może nastąpić jedynie w sytuacji zaprzestania produkcji 

lub długotrwałej niedostępności na rynku (minimum 30 dni) danego 

asortymentu, co wykonawca zobowiązany jest wykazać, przedstawiając 

stosowne uzasadnienie na piśmie. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 

zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu 

i ustaniu. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia, wskazane w ust. 1, stanowią katalog zmian, na 

które Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody. 

4. Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, 

nie później jednak niż w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogących 

spowodować niewywiązanie się przez niego z zobowiązań umownych. Wszelkie takie 

przeszkody powinny zostać udokumentowane przez Wykonawcę wraz z określeniem 

daty wystąpienia przeszkody, jej charakteru oraz czasu trwania. 

 

§ 9 

Zakaz cesji 

 

Wykonawca nie może przenosić na rzecz podmiotów trzecich jakichkolwiek wierzytelności 

przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Reprezentacja i komunikacja stron 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w realizacji umowy jest Sylwia Piątkowska – 

Kierownik Wydziału Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych, tel. 34 3100156, 

spiatkowska@gminaklobuck.pl 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w realizacji umowy jest: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Dopuszcza się możliwość prowadzenia w celach roboczych korespondencji w formie 

faksu lub drogą poczty elektroniczne, na następujące adresy e-mail i nr faksu: 

mailto:spiatkowska@gminaklobuck.pl


 

 

1) do Zamawiającego: sekretariat@gminaklobuck.pl, faks 34 317 26 61; 

2) do Wykonawcy: ………………………………, faks …………………….. 

4. Do dokonania za Zamawiającego czynności odbioru przedmiotu umowy na warunkach 

określonych w § 2, Zamawiający wyznacza dyrektorów placówek odpowiednich dla 

danego miejsca wykonania zamówienia, wskazanego w SIWZ  

 

§ 11 

Rozstrzyganie sporów 

 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy strony będą 

próbowały rozwiązać polubownie, a w przypadku niedojścia do porozumienia, każdej 

ze stron przysługuje uprawnienie skierowania sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd 

powszechny. 

2. Sądem powszechnym właściwym do rozstrzygania sporów z tytułu niniejszej umowy 

jest sąd powszechny właściwy ze względu na przedmiot sprawy i siedzibę 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi 

osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania                         

z należących do osób trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw 

autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub znaków towarowych, w odniesieniu do 

dostarczonego wyposażenia. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy 

Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności zmian. 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których                      

2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: umowa zostanie dostosowana do zaoferowanego przez poszczególnego wykonawcę 

zakresu realizacji przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie zbędnych zapisów. 
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