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Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego 

 

WZÓR UMOWY NR ……………………………   zawarta w dniu ………………………….r.  
 
pomiędzy między Powiatem Węgrowskim, 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5,  
NIP: 8241765263, - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie,  07-130 Łochów, ul. St. 
Wyspiańskiego 18, –reprezentowaną przez dyrektora szkoły Andrzeja Suchenka, zwaną w 
dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a 
firmą………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowaną przez:…………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
W związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. 
z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.) strony zawierają umowę o następującej treści: 

§1 
Umowa została zawarta na podstawie i warunkach postępowania z zapytania ofertowego 
prowadzonego w związku z realizacją projektu pn.: „Klucze do przyszłości uczniów 
Sadzewiczowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

§2 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wyposażenia pracowni ………………………… 
2. Wykonawca dostarczy na własny koszt i na własne ryzyko wymagane wyposażenie do 
siedziby - realizatora projektu „Klucze do przyszłości uczniów Sadzewiczowej”: Liceum 
Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie, 07-130 Łochów, ul. St. Wyspiańskiego 
18 oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do 
pomieszczenia w budynku odbiorcy w godzinach pracy szkoły po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu terminu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady 
przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe w czasie transportu. 

§3 
Termin i sposób realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 21 dni od 
dnia podpisania umowy.  
2. Z czynności dostawy zostanie sporządzony protokół zdawczoodbiorczy podpisany przez 
Wykonawcę i przedstawiciela danej szkoły.  
3. Wykonawca wraz z towarem dostarczy karty gwarancyjne.  
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji producenta.  Okres gwarancji liczy się od 
daty podpisania protokołu odbioru. Zgłoszenie następować będzie za pomocą e-maila 
…………………….lub rozmowy telefonicznej pod nr telefonu …………………………….. 
5. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych, w tym dojazdów  
i transportu w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.  
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6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, braków ilościowych przy odbiorze 
dostarczonego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i braków  
w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

§4 
Cena i warunki zapłaty 

1. Wartość przedmiotu umowy Realizatora projektu wynosi:  
a) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie, 07-130 Łochów, ul. S. 

Wyspiańskiego – dostawa wyposażenia pracowni…………………… -……………………………zł brutto,  
2. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy wystawi fakturę o następującej treści: 

wyposażenie pracowni ………………………  
3. Faktura dla Realizatora:  

Nabywca:  
Powiat Węgrowski 
Ul. Przemysłowa 5 
07-100 Węgrów 
NIP 8241765263 
Odbiorca:  
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie,   
07-130 Łochów, ul. St. Wyspiańskiego  

4. Zapłata za zamówienie nastąpi w formie przelewu z rachunku Odbiorcy faktury na rachunek 
bankowy Wykonawcy nr ………………………………………..w banku ………… w terminie do 30 dni od 
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

5. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu 
płatności od momentu dostarczenia poprawionej faktury. 

§5 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu umowy, który nie 
posiada żadnych usterek.  
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje, odpowiednią wiedzą, bazą i środkami do wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy. 

§6 
Kary umowne 

1. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie zamawianych pomocy, wskazanych w § 2 ust. 
1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego 
brutto, wynagrodzenia.  
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto.  
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na 
zasadach ogólnych.  
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  
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§7 
Zmiany umowy 

 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania w następujących przypadkach:  
1) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a zmiana jest mniejsza od 10% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie;  
2) zmiana stosunków umowy będzie miała charakter nadzwyczajny, obiektywny, niezależny od 
stron umowy (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, strajk generalny);  
3) zmiana terminu realizacji umowy – w przypadku udokumentowanego przez Wykonawcę 
(np. informacją od producenta / z hurtowni itp.) braku dostępności poszczególnych pomocy 
na rynku, w części dotyczącej wskazanych pozycji.  
 

§8 
Ustalenia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  
2. Sprawy sporne nierozstrzygnięte przez strony umowy będą rozpatrywane przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu do umowy pod rygorem nieważności.  
4. Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy.  
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 


