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UMOWA 

  

Zawarta w dniu………..2014 r. w Wołominie pomiędzy:  

Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie zwanym dalej w tekście umowy  

„Zamawiającym” reprezentowanym przez:  

………………………….. - Dyrektora szkoły.  

który oświadcza, że podmiot który reprezentuje posiada numer NIP 1250559200, zwanym w dalszej części umowy 

Zamawiającym, a  

…………………………………………………………………... reprezentowanym przez :  

…………………………………………………………………….    

który oświadcza, że podmiot który reprezentuje prowadzi działalność gospodarczą i posiada NIP.……..……….., 

zwany dalej Wykonawcą.  

Zostaje zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1  

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego własności na 

sprzęt : RZUTNIK i EKRAN PROJEKCYJNY, określony w zamówieniu ofertowym i ofercie Wykonawcy, 

stanowiących załącznik do niniejszej umowy i wydania go Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się do 

odebrania przedmiotu umowy oraz do zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

2. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera oferta Wykonawcy z dnia  ...........................   

3. Zapytanie ofertowe i specyfikacja są integralną część umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym               

w § 2 niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania 

przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczany sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, 

materiałowych, wykonawczych i prawnych.  

§ 2  

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt (RZUTNIK, ELEKTRYCZNY EKRAN PROJEKCYJNY),                          

- określony przez Zamawiającego - do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica, al. Armii 

Krajowej 38, 05-200 Wołomin na własny koszt, w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy.  

2. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany przez obie 

strony.   

§ 3  

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodne ze złożoną w ofertą, w wysokości brutto: ……………zł  

(słownie:………………………………………………………..……………………. złotych).   

§ 4  

1. Ustalona w wyniku zapytania ofertowego wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy pozostaje 

niezmieniona do końca realizacji przedmiotu umowy.  

2. Wynagrodzenie obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot 

umowy, co obejmuje m.in. koszty wydania i odebrania przedmiotu umowy, w szczególności koszty i opłaty związane              

z dostarczeniem przedmiotu umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, opłaty za transport, załadunek, 

wyładunek, oraz dokumentację niezbędną do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy.   

§ 5  

1. Należność Wykonawcy określona na podstawie wystawionej faktury VAT, zostanie przelana na konto Wykonawcy 

w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT, po wykonaniu całości zadania, potwierdzonego protokołem 

odbioru, o którym mowa w §2 umowy.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość płatności częściowych po wykonaniu poszczególnych pozycji                                        

z przedstawionej oferty.  

3. Miejscem spełnienia świadczenia przez Zamawiającego jest Bank Zamawiającego.  

§ 6  

Wykonawca wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

 

 



§ 7 

Zamawiający Nie udziela zaliczek.    

§ 8 

Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy.   

§ 9  

Wraz z wydaniem przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty i karty gwarancyjne, niezbędne do 

prawidłowego korzystania z rzeczy.  

§ 10  

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na ekran projekcyjny i 36 miesięcznej gwarancji na projektor zgodnie z 

wymaganiami w zapytaniu ofertowym oraz z deklaracją zawartą w formularzu oferty, która stanowi integralną część 

niniejszej umowy. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru.  

§ 11  

Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:  

1.Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,  

2.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (podstawa prawna - art. 145 upzp).  

§ 12  

1.Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym  lub za 

potwierdzeniem ich złożenia. 2.Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa 

na ważność umowy w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem 

zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.  

3.Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych 

poniżej:  

a) zmiana terminu umowy - w przypadku :  

- niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich;  

w przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, 

termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania 

przedmiotu umowy w sposób należyty.  

b) zmiana w sposobie realizacji zamówienia polegająca na: zmianie osób, podwykonawców, partnerów konsorcjum                   

i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał 

ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane; zmiany te 

mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych.  

4.Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych pkt.3 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania 

Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.  

5.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej i podpisów upoważnionych przedstawicieli stron.  

§ 13  

Ewentualne sporne sprawy dotyczące umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 14  

W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień 

publicznych.  

   

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

  

  

  

  

 ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA  


