
 

ZP/15/2017      Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego 

  

Umowa Nr …/272/ZO/2017 

 

zawarta w dniu …………………….. r. w Krempnej pomiędzy: 

Gminą Krempna z siedzibą w Krempna 85, 38-232 Krempna, NIP 685-10-04-834, REGON 

370440330 reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Krempna – Kazimierza Miśkowicza, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Delimat 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a firmą: ………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu 

ofertowym  została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na 

dostawie wyposażenia w ramach projektu pn: ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 

części budynku nr 34 w Krempnej na potrzeby przedszkola”. 

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 

Oś priorytetowa VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura 

Edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola. 

Wszystkie dostarczone pomoce muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa 

jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem lub oznaczenia 

informujące o dopuszczeniu do sprzedaży (jeżeli wymaga tego specyfika urządzenia lub 

materiału). 

2. Wykaz wyposażenia zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, ustawienia i montażu wyposażenia do 

budynku …………………. zgodnie z warunkami zapytania ofertowego.  



 

§ 2 

1. Wykonanie dostawy, ustawienia i montażu wyposażenia w zakresie określonym 

w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego nastąpi w terminie do ……… 2017 roku. 

2. Przedstawiciele stron w zakresie realizacji niniejszej umowy: 

1) przedstawicielem Zamawiającego jest -  …………… ……………  - 

………………(tel. ……………………..e-mail:…………..). 

2) przedstawicielem Wykonawcy jest …………… …………… - …………………  (tel. 

……………, e-mail: …………………………..@.....................). 

3. Zmiana ww. przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy wymaga pisemnego 

poinformowania o tym fakcie drugiej strony bez konieczności sporządzania Aneksu do 

umowy. 

4. Termin rozpoczęcia realizacji dostawy w miejscu przeznaczenia - tj. w obiekcie 

………………….. zostanie ustalony w uzgodnieniu pomiędzy ww. przedstawicielami stron 

umowy. 

5. Realizacja zamówienia w miejscu przeznaczenia rozpocznie się w dniu rozpoczęcia 

dostawy niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy pomieszczeń objętych 

wyposażeniem i niezbędnej infrastruktury przez Zamawiającego. 

6. Za termin całkowitego zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę pisemnego 

zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu dostawy, ustawienia i montażu. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy 

wynosi …………………………… zł brutto, w tym podatek VAT ……………….(słownie: 

…………………………………………….). 

2. Wartości jednostkowe wyposażenia określonego w załączniku Nr 1 do umowy w okresie 

obowiązywania umowy nie ulegną zmianie. 

§ 4 

1. W razie zaistnienia 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 z tytułu wykonania części umowy.  



 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty w zakresie: zmiany terminu realizacji zamówienia, zmiany wartości 

wynagrodzenia wykonawcy, zmiany ilości oferowanych do wykonania elementów dostawy, 

określonych w formularzu cenowym w przypadkach i na zasadach określonych w ust. 3 do 6.  

3. Termin realizacji zamówienia może zostać zmieniony w przypadku: 

- konieczności wykonania dostaw dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia realizowanego w ramach zamówienia podstawowego, a ich dostawa 

wymagać będzie dłuższego terminu niż 2 dni, 

- nieudostępnienia przez Zamawiającego obiektu w uzgodnionym terminie np. z powodu 

opóźnienia usterkowych robót budowlanych (po ich zakończeniu) w pomieszczeniach 

będących miejscem ustawienia lub montażu wyposażenia, o ilość dni opóźnienia. 

4. Zmiana wartości wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić w przypadku: 

- ustawowych zmian stawek podatku VAT, 

- zmiany zakresu dostawy lub wykonania dostaw dodatkowych i w takim przypadku 

wynagrodzenie wyliczone będzie według ustalonych w trakcie niniejszego postępowania 

wartości jednostkowych, a w przypadku ich braku - w wysokości uzgodnionej 

z Zamawiającym.  
 

5. Zmiana zakresu, w tym ilości oferowanych do wykonania dostaw, określonych 

w  formularzu cenowym, może nastąpić w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, 

konieczności wykonania dostaw dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia lub koniecznych do wprowadzenia zmian wynikłych w trakcie 

realizacji umowy.  

6. Jeśli w toku realizacji zamówienia wystąpi konieczność ograniczenia zakresu dostaw, 

rozliczenie nastąpi na podstawie ustalonych w zapytaniu ofertowym wartości jednostkowych, 

określonych w załączniku nr 1 do umowy oraz faktycznie dostarczonego wyposażenia. 

Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek inne roszczenie z tytułu ograniczenia dostaw przez 

Zamawiającego.  

§ 5 

1. Strony ustalają, że płatność dokonana będzie na podstawie faktury VAT – wystawionej po 

zrealizowaniu usługi – w terminie 14 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby 

Zamawiającego. 



 

2. Dostawę pomocy dydaktycznych uważa się za zrealizowaną po podpisaniu protokołu 

odbioru przez komisję powołaną w tym celu. Podpisany protokół jest podstawą do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że płatność dokonywana będzie w formie przelewu 

bankowego na rachunek Wykonawcy określony w fakturze VAT. 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru dostarczonego 

wyposażenia. 

3. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru zawiadamiając o tym na piśmie 

Wykonawcę i  przystąpi do odbioru przedmiotu umowy (w ciągu 4 dni licząc od daty 

zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru). 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

   1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie wad. W przypadku bezskutecznego upływu 

terminu, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową i przepisami Kodeksu 

cywilnego,   

   2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

 a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

 b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wymiany wadliwych elementów dostawy lub wykonania 

dostawy po raz drugi. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym terminy dotyczące gwarancji i rękojmi, jak też 

terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

6. Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony 

bez uwag. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad. 



 

8. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 

elementów dostawy jako wadliwych, jak też dokonania ich odbioru po właściwym 

uzupełnieniu  dostawy w zakresie zakwestionowanych  elementów przy odbiorze. 

9. Podczas dokonywania odbioru, przeprowadzona zostanie weryfikacja parametrów mająca 

na celu wykazanie, że dostarczone elementy spełniają wymagania określone w zamówieniu. 

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że poszczególne elementy 

przedmiotu umowy są fabryczne nowe, nieużywane, w pełni sprawne i gotowe do użycia,  

wykonane w oparciu o zgodne z aktualnym prawem rozwiązania projektowe, technologiczne, 

materiałowe oraz spełniające wymagania techniczne i funkcjonalno –użytkowe.  

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty, certyfikaty, świadectwa jakości 

potwierdzające, że dostarczone wyposażenie jest dopuszczone do stosowania w tego typu 

obiekcie oraz spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz przekaże wymagane instrukcje 

użytkowania.  

§ 7 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy 

począwszy od daty jego końcowego odbioru. 

2. W przypadku, gdy w trakcie odbioru przedmiotu umowy stwierdzone zostanie 

występowanie w nim wad Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na 

okres jak w ust. 1 liczony od dnia usunięcia wad. 

3. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do 

bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia pisemnego bądź 

faksem. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, 

zostanie on ustalony przez Strony. 

4. Wykonawca w ramach gwarancji jakości zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw 

przedmiotu umowy lub wymienić elementy wadliwe na nowe wolne od wad w wypadku 

wystąpienia uszkodzeń powstałych wskutek złego wykonawstwa robót, zastosowania złej 

jakości materiałów lub wad ukrytych. 

§ 8 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary: 

1. Za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wys. 0,1 % wynagrodzenia umownego licząc  

od 5 dnia po zgłoszeniu gotowości do odbioru dostawy przez Wykonawcę. 



 

2. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 1 - w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust 1 umowy. 

§ 9 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1. Za przekroczenie ustalonego w umowie końcowego terminu zakończenia dostawy, 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust 1 umowy, za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie dostawy. 

2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

i rękojmi za wady w wysokości 0,1%  wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust 

1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 

1 umowy. 

4. Należności z tytułu kar umownych określonych w ust. 1 potrącone będą przez 

Zamawiającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
 

5. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, gdy wartość szkody przekracza wysokość kar umownych. 

§ 10 

1. Jeżeli w okresie od dnia otwarcia ofert do dnia realizacji umowy nie będzie możliwa 

dostawa przedmiotu umowy opisanego w Zapytaniu ofertowym Nr  ……. z powodu 

powszechnej niedostępności lub zaprzestania produkcji dopuszcza się dostawę przedmiotu 

umowy równoważnego pod względem jakości po uprzednim zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

2. Zmiana przedmiotu dostawy, o którym mowa w ust. 1, wymaga zmiany umowy w formie 

aneksu. 

3. Na Wykonawcy spoczywa dowód wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

4. Cena zmiennego przedmiotu umowy nie może być inna niż ustalona w umowie. 

 

 

 



 

§ 11 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają 

rozstrzyganiu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego 

w szczególności kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu 

postępowania cywilnego. 

§ 14 

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

Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1. Wykaz wyposażenia 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 



 

 



 

 


