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Załącznik nr 5 
do Zapytania ofertowego 

 

 

Umowa nr … 

zawarta w dniu … pomiędzy: 

Gminą Wolsztyn, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, NIP: 923-165-81-41 

Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Obrze, ul. Szkolna 19, 64-211 Obra 

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:  

Elżbietę Błaszczyk – Dyrektora 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

o następującej treści: 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na 

zasadzie konkurencyjności w ramach projektu „Rozwój wychowania przedszkolnego na 

terenie Gminy Wolsztyn” RPWP.08.01.01-30-0031/17 współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 

– 2020, Oś priorytetowa 8 „Edukacja", Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna. 

 

§1.  
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest „Zakup, dostawa i montaż zabawki wielofunkcyjnej na plac 

zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Obrze”. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 – opis przedmiotu 

zamówienia. 
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, 

nieużywany przed dniem dostawy oraz dokona jego montażu na placu zabaw. 

4. Wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe                        

w trakcie transportu i montażu. 

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie zgodnym i w sposób zgodny z niniejszą 

umową i ofertą Wykonawcy z dnia … r. będącą integralną częścią niniejszej umowy. 

6. Przedmiot umowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj.: Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Obrze, ul. Szkolna 19, 64-211 Obra. 

 
§2. 

OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego: ……. tel. …., 
2) po stronie Wykonawcy: ……….., tel. … . 
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§3. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 31 maja 2019 roku. 
 

§4.  
CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 

wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty na kwotę: 

 

Netto ………….. ………….. zł, słownie zł …………………………………………………. 
Brutto ………………………zł, słownie zł ………………………………………………….. 
 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, wynikające z oferty Wykonawcy jest ostateczne                     

i obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu umowy,               

w szczególności wszelkie koszty dostawy, montażu, koszty serwisu gwarancyjnego, opłat 

celnych, podatkowych, ubezpieczeniowych, wszelkie koszty opłat pośrednich oraz koszty 

podatku VAT. 

3. Wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia umowy. Podstawą rozliczenia                                       

i wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń (bez stwierdzenia wad) protokół 

odbioru. 

4. Wynagrodzenie za wykonaną i odebraną dostawę zostanie wypłacone przelewem przez 

Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. 

5. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§5.  
ODBIÓR 

 

1. Co najmniej na dwa dni wcześniej Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie              

o planowanym terminie dostawy i montażu. Wykonawca dokona czynności związanych                

z wykonaniem przedmiotu umowy w dni robocze u Zamawiającego w godzinach od 8.00 

do 16.00. 

2. Zamawiający dokona odbioru do 3 dni od dnia dostawy przedmiotu umowy. W dniu 

odbioru przedmiotu umowy, w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron, nastąpi 

jego sprawdzenie pod względem kompletności i zgodności z ofertą Wykonawcy oraz 

umową, a następnie odbiór przedmiotu umowy potwierdzony protokołem odbioru 

podpisanym przez Strony. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu 

umowy dokumentację techniczną, instrukcję obsługi, dokumenty potwierdzające 

spełnienie norm dotyczących wyposażenia publicznych placów zabaw oraz dokumenty 

gwarancyjne. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. 

4. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu, rozładunku i uruchomienia 

przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 
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5. W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa w ust. 3 

jakichkolwiek wad, odbiór przedmiotu umowy nastąpi dopiero po ich usunięciu przez 

Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, który podpisany 

przez Strony stanowić będzie podstawę przyjęcia przez Zamawiającego faktury. 

Wykonawca wystawi jedną fakturę za przedmiot umowy. 
 

§6.  
RĘKOJMIA i GWARANCJA 

 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy zostanie mu przekazany 

w stanie wolnym od jakichkolwiek wad tak prawnych jak i fizycznych oraz w ilości 

określonej niniejszą umową. 

2. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbiorowych przedmiotu umowy 

niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia realizacji tego przedmiotu. 

3. Wszelkie dostrzeżone wady w realizowanym czy też w zrealizowanym przedmiocie 

umowy Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy niezwłocznie po ich 

wykryciu, przy czym nie później niż w ciągu 30 dni od daty ich wykrycia, jednak nie 

później niż przed upływem terminu rękojmi i/lub gwarancji. 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

Zamawiający wykonywać może uprawnienia z tytułu gwarancji. Stosowny dokument 

gwarancji zostanie Zamawiającemu wydany przez Wykonawcę nie później niż w dniu 

odbioru przedmiotu umowy. 

5. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie reklamacyjne zawierające dokładny 

opis wady wraz z dokumentacją zdjęciową. 

6. Wady ujawnione w terminie rękojmi lub gwarancji usuwane będą bezpłatnie (dotyczy 

wszystkich materiałów, części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w 

terminach ustalonych każdorazowo przez Strony umowy. Jeżeli Strony nie ustaliły 

terminu usuwania wad wynosić on będzie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady. 

7. Jeżeli wady usunąć się nie da, albo Wykonawca nie usunie wady w terminie, o którym 

mowa w ust. 6, albo po usunięciu wady przedmiot nadal wykazuje wady Zamawiający 

może: 

a) żądać bezpłatnej wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad 

odpowiadającym parametrom technicznym przedmiotu wadliwego, 

b) żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, 

c) odstąpić od umowy bez względu na charakter i rozmiar wady. 

8. W przypadku wymiany przedmiotu umowy termin gwarancji rozpoczyna się w dacie 

podpisania protokołu odbioru. 

9. W przypadku, gdy naprawa sprzętu nie jest możliwa w ciągu 14 dni roboczych, termin 

naprawy wynosi do 2 miesięcy od daty zgłoszenia wady. Wykonawca zobowiązuje się w 

terminie do 7 dni roboczych do dostarczenia na okres naprawy (po upływie 14 dni 

roboczych) sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych lub lepszych od sprzętu 

serwisowanego. 

10. Wykonawca w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia poinformuje pisemnie 

Zamawiającego o uznaniu, bądź nie uznaniu zasadności zgłoszenia, w przypadku 

uznania reklamacji wskazany zostanie również termin usunięcia reklamacji, nie dłuższy 

jednak niż 14 dni roboczych. 
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11. Strony zgodnie ustalają, zgłoszenie jakichkolwiek roszczeń z tytułu rękojmi i/lub gwarancji 

nie może stanowić podstawy do odmowy lub zwłoki w spełnieniu przez Zamawiającego 

całości, bądź części innych świadczeń umownych, w szczególności do zapłaty należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia umownego. 

12. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie całości bądź części należnego 

wynagrodzenia, Wykonawca uprawniony będzie do powstrzymania się ze spełnieniem 

ewentualnych zobowiązań wynikających z rękojmi i/lub gwarancji do czasu uregulowania 

wymagalnych zobowiązań przez Zamawiającego, przy czym gdy wskutek zwłoki w 

zapłacie przez Zamawiającego wymagalnych zobowiązań upłynie dwuletni termin rękojmi 

i gwarancji, wraz z upływem tegoż terminu wygasną ewentualne roszczenia 

Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji. 

13. Powstrzymanie się ze spełnieniem zobowiązań z rękojmi i/lub gwarancji przez 

Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu nie 

uprawnia Zamawiającego do żądania obniżenia wynagrodzenia umownego z powodu 

zgłoszonych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. 

14. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie rękojmi istnienia wad 

przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy na jego 

koszt usunięcia tych wad lub wymiany elementów przedmiotu umowy na wolne od wad. 

15. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji regulują przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§7.  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę jest on obowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności 

w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy wynoszącego 14 dni 

kalendarzowych. Zamawiający w takim przypadku jest zobowiązany do złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu w ciągu 3 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach, o których mowa w zdaniu 1. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez którakolwiek ze Stron z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w §4 ust.1 umowy, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 umowy, 

b) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 

1% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

c) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 

lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego 

w §4 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad. 

6. W przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może 

żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 
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8. Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy lub usunięciu 

wad nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia przedmiotu umowy. 

9. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w terminie określonym w §4               

ust. 4 umowy, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych. 

10. Wykonawca nie może przenieść prawa do wynagrodzenia za wykonanie umowy na 

osobę trzecią. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym 

zleca wykonanie części przedmiotu umowy. 

 

§8.  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W zakresie nieuregulowanym umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

3. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą rozpatrywane 

przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności – aneks do umowy. 

 

 

 

 

 

………………………….      …………………………… 
                   Zamawiający        Wykonawca 


