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KS.272.3.2014 
Załącznik 10 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA Nr …………. .2014 
 
Zawarta w dniu ........................... roku pomiędzy: 
Zespołem Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 
ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin 
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 
Henryka Jana Kiełkowskiego - Dyrektor  
a 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zawiera 
z wyłonionym Wykonawcą umowę o następującej treści 
 

§ 1 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw ……………………………………… do 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie zgodnie z przedmiotu zamówienia i złożoną 
ofertą. 

2. Miejsce dostawy – bezpośrednio do Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ul. 
Dworcowa 11, 87-500 Rypin. 

3. Wykonawca oświadcza, że środki będące przedmiotem dostawy spełniają wymagania techniczne 
i bezpieczeństwa, a w szczególności odpowiadają wszystkim cechom określonym w opisie 
zamówienia, są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa oraz 
odpowiadają potrzebom Zamawiającego. 

 
§ 2 

 
1. Dostarczenie przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie do dnia 31 grudnia 2015 r., 

zgodnie z zamówieniami Zamawiającego składanymi telefonicznie, faksem. 
2. Sprzedający zapewnia gotowość dostawy w terminie 3 dni towarów ujętych w danym pakiecie, po 

wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym. 
3. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia dostarczanych towarów wolnych od wad 

z aktualnym terminem przydatności do użycia.  
4. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia ceny na poziomie ustalonym w ofercie przez okres, 

na który obowiązuje umowa w zakresie czynników od siebie zależnych. 
5. Warunkiem zmiany ceny mogą być wyłącznie czynniki niezależne od woli stron umowy jak: 

zmiana stawek podatku VAT, znaczna zmiana cen producenta. Zmiana cen musi zostać 
udokumentowana na życzenie zamawiającego. 

6. W przypadku przekroczenia wartości umowy określonej w §5 związanej z dokonywanymi 
zakupami umowa traci ważność z dniem przekroczenia i następuje rozpisanie kolejnego przetargu. 
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§ 3 
 
1. Do przedmiotu umowy winny być dołączone certyfikaty CE, atesty, metki fabryczne, etykiety, 

instrukcje w języku polskim a także wymagane w SIWZ rozdział 6 ust 10 SIWZ dokumenty 
potwierdzając, że dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. 

2. Na dostarczony przedmiot umowy wykonawca udziela gwarancji: .... miesiące i ponosić będzie 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres ..... miesięcy od dnia odbioru. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia wad. W takim 
przypadku wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwych części dostawy. 

4. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 
5. Protokół odbioru sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu odbioru. 
6. Jeżeli wady stwierdzone w toku odbioru uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu odbioru lub 

dostarczony przedmiot nie odpowiada warunkom określonym w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia środków będących przedmiotem 
umowy wolnego od wad odpowiadających wszystkim wymaganiom Zamawiającego określonym 
w umowie i SIWZ niezależnie od wysokości związanych z tym kosztów. 

7. O wykryciu wady w trakcie użytkowania po odbiorze Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 
Wykonawcę na piśmie w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. 

8. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu 
jej stwierdzenie Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem 
oględzin, chyba że Strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin wymiany środków. 
W przypadku nie stawienia się Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie 
upoważniony do jednostronnego sporządzenia protokołu stwierdzającego wady. 

9. Wymiana środków winna być stwierdzona protokolarnie. 
10. Wykonawca nie może odmówić wymiany środków na swój koszt bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów, w szczególności w przypadku stwierdzenia złej jakości środków, ich 
nieskuteczności, braku właściwości określonych w SIWZ i ofercie, zaleceń służb 
sanitarnoporządkowych i bhp. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji także po upływie 
terminów rękojmi, gwarancji jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. 

12. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych 
z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie obowiązujących 
przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

13. W przypadku opóźnienia powyżej 5 dni w wymianie wadliwej partii środków Zamawiający 
będzie uprawniony do ich wymiany na koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 4 

 
1. Przedmiot umowy dostarczony będzie w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem 

i zniszczeniem. 
2. Ryzyko utraty i uszkodzenia przedmiotu umowy w czasie transportu do zamawiającego ponosi 

wykonawca 
 

§ 5 
 
1. Wartość umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: 
...................................................... brutto 
........................................…………………………….............. (słownie brutto) 
2. Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia faktury. 
3. Zapłata za dostarczaną każdorazowo partię środków następować będzie w wysokości stanowiącej 

iloczyn ceny jednostkowej brutto wskazanej w ofercie i ilości środków. 
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4. Termin płatności – przelewem po potwierdzonej dostawie w ciągu 14 dni od otrzymania faktury 
VAT na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

§ 6 
 
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy : 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej : 

a) w wysokości 10% wartości zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 1% wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie i nie dotrzymanie 
terminu wymiany środków za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 20%. 

c) w wysokości 5% wartości zamówienia w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania 
umowy, w szczególności w razie stwierdzenia wad przedmiotu dostawy 

2. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych. 
 

§ 7 
 
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne lub 
wynikające z przyczyn innych niż wymienione w § 6. 
 

§ 8 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji umowy według potrzeb w ramach ustalonego limitu 
wynagrodzenia. 
 

§ 9 
 
1. Poza odstąpieniem od umowy na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym i ustawie prawo 

zamówień publicznych zamawiający zastrzega, że w razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej. 
3. W przypadku określonym w ust.1. Wykonawca żądać może jedynie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 
od wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany dostarczanych towarów na inne spełniające 
wymagania zamawiającego określone w SIWZ i umowie w przypadku zalecenia służb sanitarno-
porządkowych, bhp, zmiany przypisów w zakresie wymagań dotyczących środków, a także 
w przypadku stwierdzenia nieskuteczności środków dostarczanych przez Wykonawcę. 

 
§ 10 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Każda ze stron zobowiązuje się informować drugą stronę o każdej zmianie adresu. 
 

§ 11 
 
Strony zastrzegają sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy w terminie najpóźniej 7 dni 
przed odbiorem dostawy. 
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§ 12 
 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osób 
trzecich. 
 

§ 13 
 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały przepisy 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego 
 

§ 14 
 
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy będą rozstrzygane przez 
właściwy sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego. 
 

§ 15 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla 
zamawiającego, jeden dla wykonawcy. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
 


