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UMOWA NR ……………………… 

( PROJEKT – ) 

 

Zawarta dnia ............... w pomiędzy Gminą z siedzibą w ,  

NIP:  

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :  

... 

a .......................................... z siedzibą w ................................NIP...………..REGON 

………….zwanym  

dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :  

1. .......................................  

zwanymi w treści Umowy łącznie „Stronami”, a każda z nich z osobna „Stroną”.  

 

Na podstawie dokonanego wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym w oparciu 

o  ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019r. 

poz. 1843.) zwaną dalej „ustawą ” Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania: 

§1 

Przedmiot Umowy  

1. Przedmiotem umowy jest dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć specjalistycznych do 

Przedszkola Publicznego im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach w ramach projektu 

pn. „Szansa na lepszy rozwój i równy start dla każdego - utworzenie nowej grupy 

przedszkolnej z rozszerzeniem oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków 

w Gołkowicach” (wg części zamówienia) 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określone zostały w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 5 a-f do SIWZ.  

§2 

Obowiązki Stron  

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji 

mających wpływ na realizację Umowy.  

2. Wykonawca gwarantuje, iż:  

1) dostarczony przedmiot Umowy będzie nowy (fabrycznie) wolny od wad fizycznych 

i prawnych oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest dostarczony 

przez Wykonawcę przedmiot  Umowy, jak również, że dostarczony przez Wykonawcę 

przedmiot Umowy nie jest obciążony zastawem, zastawem rejestrowym, ani zastawem 

skarbowym, ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi;  

2) dostarczone przez Wykonawcę pomoce dydaktyczne będą posiadać odpowiednie atesty, 

certyfikaty, świadectwa jakości i będą spełniać wszelkie wymogi norm, określonych prawem;  

4. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o wszelkich okolicznościach, 

które w ocenie Zamawiającego mogą mieć wpływ na realizację Umowy oraz do 

udostępniania Wykonawcy posiadanych informacji i danych dotyczących wykonania Umowy.  

§3 

Termin realizacji umowy  

Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do …..dni od daty zawarcia umowy 
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§4 

Zasady odbioru prac  

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Przedszkola Publicznego w Gołkowicach, ul. 

Piotrowicka 3a, 44-341 Gołkowice. 

2. Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach danej części zamówienia będzie miała miejsce 

w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00  

3. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru podpisany 

przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

4. O konkretnym dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi  

telefonicznie Zamawiającego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.  

5. Rozładunek odbywać się będzie przy pomocy pracowników Wykonawcy w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego.  

6. W przypadku dostarczenia sprzętu niespełniającego warunków zamówienia tj. dostarczony 

sprzęt będzie posiadał wady, usterki i braki nie dające się usunąć, Zamawiający  zastrzega 

sobie prawo odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia oraz żądania wymiany  wadliwego 

sprzętu na nowy, wolny od wad.  

6. Wszystkie koszty związane z sytuacją, o której mowa w ust. 6 ponosi Wykonawca.  

 

§5 

Zasady utrzymania  jakości 

1. Wykonawca zapewni właściwy dla utrzymania parametrów i jakości dostarczonych 

pomocy dydaktycznych sposób transportu. 

§6 

Gwarancja i Serwis gwarancyjny  

1. Wykonawca udziela nieodpłatnej gwarancji na dostarczone pomoce dydaktyczne na okres  

………. miesięcy (zgodnie z ofertą) liczony od dnia podpisania protokołu końcowego.  

2. Strony ustalają , iż okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.  

3. W razie stwierdzenia wad w trakcie użytkowania dostarczonego przedmiotu umowy 

Zamawiający  prześle pisemną reklamację Wykonawcy na adres siedziby lub adres e- mail, 

bądź też zgłosi reklamację telefonicznie. 

4.  Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji/ rękojmi w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 

reklamacji naprawi wadliwy przedmiot umowy.  

5. W przypadku 2-krotnej reklamacji i naprawy tego samego przedmiotu umowy, 

Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy. 

6. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego wszelkie koszty związane 

z wyrównaniem ewentualnych szkód ponosi Wykonawca. 

 

§7 

Współdziałanie Stron i organizacja prac  

1. W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy Zamawiający i Wykonawca, wyznaczają, 

jako swoich przedstawicieli odpowiednio:  

1) ze Strony Zamawiającego – …………………………………………………….  

2) ze Strony Wykonawcy – …………………………………………………………  

2. Zmiana przedstawiciela ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy wymaga pisemnego  

powiadomienia drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez adresata 

pisma z danymi nowego przedstawiciela.  

3. Wykonawca może – w zakresie przedmiotu Umowy – zlecić podwykonawcy/om wskazaną 

w ofercie część/zakres zamówienia. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania części zamówienia przez 
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podwykonawcę, poda nazwę oraz dane kontaktowe podwykonawcy i osoby do kontaktu 

z nim.  

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, 

zrezygnować  z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie 

nieprzewidzianym w ofercie.  

5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca  powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1b tej  ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny  podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia 

Wykonawcy  od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy 

jak za własne działanie lub zaniechanie.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, 

niezgodny z założeniami i przepisami. 

8. Powierzenie części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zasad 

odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym 

stopniu, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.  

 

 

§8 

Warunki i termin płatności wynagrodzenia  

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, część ……. Wykonawcy przysługuje umowne 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto …………………………… PLN (słownie 

brutto: ………………………………… PLN) w tym VAT  

…………………… PLN, netto ……………………..PLN.  

2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu 

i warunków Umowy sporządzony przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy.  

3. Strony ustalają, że zapłata Wykonawcy należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1  dokonana zostanie w terminie do 14 dni, licząc 

od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany w wykazie 

kont bankowych w tzw. białej liście podatników VAT tj. 

………………………………………………… Za termin dokonania płatności uznaje się datę 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie 

płatności będą dokonywane w tej walucie. 

5. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie z: 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

Rozdział  80104 Oświata i wychowanie – Publiczne przedszkola 

§ 4247 – zakup pomocy dydaktycznych 

§ 4249 - zakup pomocy dydaktycznych 

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia 
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§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia 

7. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia 

przelewu bankowego.  

8. Dane do faktury: Nabywca : ... 

9.  Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Podzieloną płatność, tzw. split 

payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za 

pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. 

Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub 

zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za 

świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym 

obciążeniem.  

 

§9 

Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących  

okolicznościach i wysokościach:  

1) z tytułu opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w realizacji przedmiotu 

umowy – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w par. 8 ust. 1, 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% kwoty tego wynagrodzenia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% łącznego 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w par. 8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

liczony po upływie terminu do usunięcia wad, jednak nie więcej niż 20% kwoty tego 

wynagrodzenia 

3)za odstąpienie Wykonawcy od Umowy – karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

o  którym mowa w § 8 ust. 1,  

4) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.  

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą podlegać stosownemu łączeniu.  

3. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, każda ze Stron może żądać  

odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy nawet niewymagalnego, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego 

upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania potwierdzenia.  

5. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy 

wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej. 

6.  Zamawiający może dochodzić zapłaty kar umownych, określonych w ust. 1, także po 

skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. 

§10 

Odstąpienie od Umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania Umowy lub dalsze wykonywanie 

Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu.  

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach, o których mowa w ust.1. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanej części Umowy.  
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3. Strony ustalają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

informacji o tym, że:  

1) nastąpi rozwiązanie lub otwarcie likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

2) zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy,  

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

4. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli druga Strona narusza 

w rażący sposób postanowienia Umowy.  

5. Do rażących naruszeń Umowy zalicza się w szczególności opóźnienie się Wykonawcy 

w realizacji istotnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i nie wywiązanie się 

z nich w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego żądania ich wypełnienia.  

6. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy 

Strona, której przysługuje prawo odstąpienia, powinna wezwać w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania, do zaniechania przez drugą Stronę rażących naruszeń postanowień 

Umowy i usunięcia ewentualnych skutków tych naruszeń. W przypadku bezskutecznego 

upływu ww. terminu Stronie przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy w terminie 14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być sporządzone 

na piśmie pod rygorem nieważności.  

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek  

wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia wykonanej pracy 

i sprzętu.  

8. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko 

w części dotyczącej niezrealizowanej części zobowiązań, chyba, że spełniona część 

świadczenia nie będzie miała dla Strony odstępującej od Umowy wartości ze względu na brak 

możliwości osiągnięcia celu określonego w Umowie.  

9. Niezależnie od przypadków określonych powyżej Zamawiający może odstąpić od Umowy 

w przypadku utraty środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację 

niniejszego zamówienia w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o utracie środków, 

o których mowa.  

10. Prawo odstąpienia, w okolicznościach ust. 4-9 niniejszego paragrafu, każda ze stron 

zachowuje do terminu wykonania przedmiotu umowy. 

 

§11 

Warunki zmiany Umowy  
1. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie wartości umowy 

w przypadku: 

1.1 zmiany stawki podatku od towarów i usług, strony ustalą protokolarnie wartość prac 

wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT, nowa stawka 

podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych od dnia zmiany stawki podatku 

VAT, 

2. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie terminu ustalonego w § 3 

niniejszej umowy jeżeli: 

2.1 zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich 

należnych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, 

2.2. nastąpiła siła wyższa, tzn. niezależne od stron umowy losowe zdarzenie zewnętrzne 

w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze 

ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było 

zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w razie wystąpienia siły wyższej Strony 
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umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum 

opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania 

siły wyższej, 

2.3 nastąpi zmiana przepisów prawa, istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji 

umowy 

3. W przedstawionych  w ust. 2 pkt 2.1 – 2.3 niniejszego paragrafu przypadkach, strony 

ustalają nowe terminy realizacji, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż 

o czas trwania występujących okoliczności. 

4. W pozostałych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umownych 

w zakresie: 

4.1 zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą 

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 

4.2 zmiany podwykonawcy, w tym również takiego podwykonawcy, na którego zdolnościach 

zawodowych Wykonawca polegał spełniając warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 

22a ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia warunki w stopniu nie 

mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na dzień złożenia 

dokumentów i oświadczeń, określone przez Zamawiającego w specyfikacji wraz 

z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów. Zmiana ta musi być 

uzasadniona na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zmiana 

podwykonawcy nie może stanowić podstawy do ubiegania się o zmianę terminu wykonania 

przedmiotu umowy.  

4.4 zlecenia podwykonawcom części zakresu umowy, nie wskazanego w zał. nr 2 do siwz 

(formularz ofertowy), których konieczność zatrudnienia nastąpi w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

5. Możliwość zmiany typu przedmiotu zamówienia po podpisaniu Umowy, pod warunkiem 

wycofania z produkcji objętego Umową typu oraz pod warunkiem, że w chwili zawarcia 

umowy stronom nie było wiadome, że dany typ przedmiotu zostaje wycofany z produkcji 

i zastąpienie go rozwiązaniem równoważnym tj.  o parametrach technicznych równoważnych 

bądź lepszych, korzystniejszych dla Zamawiającego.   

6. Wykonawca występujący o zmianę umowy zobowiązany jest do udokumentowania 

zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1-5 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę 

postanowień zawartej umowy musi być złożony na piśmie. 

7. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron 

w formie pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takich zmian.  

 

§12 

Rozstrzyganie sytuacji spornych  

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów między Stronami dotyczących realizacji  

przedmiotu Umowy, Strony zobowiązują, się do ich rozwiązywania w drodze negocjacji.  

2. W przypadku, gdy postępowanie w drodze negocjacji nie przyniesie ugody, w ciągu 30 dni 

od dnia rozpoczęcia negocjacji spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo 

właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

3. Wszelkiego rodzaju informacje przekazywane przez Strony, a związane z wynikłym 

sporem, dla zachowania swej ważności wymagają formy pisemnej lub elektronicznej (skany 

dokumentów).  



 

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej 

jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej - konkurs. 

§13 

Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy prawo zamówień 

publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub innego roszczenia Wykonawcy o charakterze pieniężnym przysługującego 

wobec Zamawiającego chyba, że Zamawiający inaczej postanowi. Zgoda na przelew (cesję) 

wierzytelności może być uzależniona od spełnienia dodatkowych warunków, określonych 

przez Zamawiającego w odrębnym piśmie. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca.  

5. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:  

1) Oferta Wykonawcy  

2) SIWZ  
 


