
UMOWA NR ______ 
 

Zawarta w dniu ___________ pomiędzy Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego, 27-300 Lipsko, 
ul. Zwoleńska 16 A, reprezentowanym przez Panią Magdalenę Cieślak - Dyrekora, zwanym 
dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,  
a firmą/przedsiębiorcą  
___________________________________________________________________________
____________  
reprezentowanym 
przez:___________________________________________________________________ 
NIP:___________________________ Regon:____________________________  
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.  

§1 
 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz montaż 

i synchronizacja dostarczonego sprzętu w Publicznym Gimnazjum w Lipsku, zgodnie ze 
szczegółowym opisem oferowanych urządzeń określonych w zapytaniu ofertowym, a także 
przeszkolenie kadry nauczycielskiej z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu.  

 
§ 2 

 
1. WYKONAWCA wykona dostawę oraz wykona wszystkie czynności wynikające z pełnej 

realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 w terminie 21 dni od daty podpisania 
niniejszej umowy.  

 
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez 

ZAMAWIAJĄCEGO na koszt i ryzyko WYKONAWCY.  
 
3. WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie o planowanym terminie 

przekazania przedmiotu umowy z wyprzedzeniem nie krótszym, niż 3 dni robocze.  
 
4. ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 7 roboczych dni od 

daty wskazanej przez WYKONAWCĘ w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2.  
 
5. Do odbieranego sprzętu winna być dołączona pełna dokumentacja potwierdzająca 

spełnianie warunków określonych w zapytaniu ofertowym  
 
6. Dokonanie odbioru zostanie potwierdzone protokołem.  
7. Jeżeli w trakcie odbioru sprzętu zostaną stwierdzone wady, Zamawiający ma prawo 

powstrzymania się z odbiorem do czasu usunięcia wad. W takim wypadku sporządzony 
zostanie protokół, w którym wyszczególnione zostaną stwierdzone wady oraz wskazany 
zostanie termin ich usunięcia.  

 
8. Wymieniony w ust. 6 protokół, podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Stron, 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez WYKONAWCĘ.  
 

§ 3 
 
1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zgodnie z formularzem 

ofertowym …………………………zł brutto (słownie: 



………………………………………………………………………………………………...
) w tym podatek VAT stawka ......... % , co stanowi kwotę ……….……zł.  

 
2. Na fakturze za wykonanie przedmiotu umowy należy uwzględnić wszystkie pozycje 

wynikające z zapytania ofertowego.  
 
3. Należność za zrealizowanie dostawy i wszelkich czynności niezbędnych dla prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze, w ciągu 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury.  

 
4. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 
5. Faktura będzie wystawiona na:  
 
Nabywca/Płatnik  
Gimnazjum w Lipsku 
27-300 Lipsko, ul. Zwoleńska 16A  
 

§ 4 
 
1. Przedstawicielem WYKONAWCY do kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM w zakresie 

realizacji niniejszej umowy jest: _______________________________________tel. 
____________________  

 
2. Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO do kontaktów z WYKONAWCĄ w zakresie 

realizacji niniejszej umowy jest: _______________________________________tel. 
____________________  

 
§ 5 

 
1. Na dostarczony sprzęt komputerowy będący przedmiotem umowy WYKONAWCA udzieli 

ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na okresy zgodne ze wskazanymi w zapytaniu ofertowym.  
2. Okres gwarancji zacznie płynąć od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do bezpłatnych napraw sprzętu w 
terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia konieczności naprawy.  

 
4. Zamawiający będzie zgłaszał konieczność wykonania naprawy gwarancyjnej każdorazowo 

faksem pod nr ……………………….…..  
 
5. Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany do realizacji napraw gwarancyjnych w 

systemie „door to door”, tzn. do odbioru uszkodzonego i dostarczenia naprawionego sprzętu 
na własny koszt i ryzyko lub do dokonania naprawy na miejscu. 

6. W przypadku braku możliwości naprawy uszkodzonego sprzętu w terminie 14 dni 
kalendarzowych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i udostępnienia na czas 
naprawy gwarancyjnej sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach techniczno – 
użytkowych.  

 



7. Serwis gwarancyjny urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego 
partnera serwisowego producenta danego sprzętu.  

 
8. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o czas od momentu zgłoszenia 

WYKONAWCY wady do dostarczenia sprzętu z usuniętą wadą.  
 
9. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji dwukrotnej naprawy tego samego sprzętu, 

gdy nadal wykazuje on wady, WYKONAWCA dostarczy nowy egzemplarz wolny od wad.  
 

§ 6 
 
1. WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU umowy z podwykonawcami w terminie 

3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.  
 
2. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich pełną 

odpowiedzialność prawną za realizację przedmiotu umowy, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikłe z ich winy.  

 
§ 7 

 
1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez prawa WYKONAWCY do 

odszkodowania, jeżeli:  
 
a) WYKONAWCA nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 pkt. 1.,  
b) zostanie ogłoszona upadłość WYKONAWCY,  
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY.  
 
2. Odstąpienie od umowy powinno być w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod 

rygorem nieważności odstąpienia.  
 

§ 8 
 
1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega zastosowanie kary umownej, na wypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy.  
 
2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:  
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA 

w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto określonej w § 3 pkt 1 umowy.  
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wartości zamówienia 

brutto określonej w § 3 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  
c) za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,1 % wartości zamówienia brutto 

określonej w § 3 pkt 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu 
usunięcia wad. 

3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać ZAMAWIAJĄCEGO 
prawa żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość 
ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

 
4. Strony ustalają płatność kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania obciążenia.  
 



§ 9 
 
1. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się będzie 

drogą pocztową, faksem lub mailem.  
 

2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie 
adresu, telefonu i faksu i adresu e-mailowego bez potrzeby sporządzania aneksu do 
umowy. W przypadku braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres 
uważa się za skutecznie doręczone.  
 

3. Wszelkie spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, które nie będą mogły być 
rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
ZAMAWIAJĄCEGO.  
 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 
2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla 
ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WYKONAWCY.  

 
 
                  ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA  
 

 

 


