
 
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
          Załącznik nr 4                                           

    

UMOWA nr  …-wzór 
 

zawarta w dniu …………..pomiędzy Biurem Obsługi Oświaty Samorządowej, 46-050 Tarnów 

Opolski, ul. Os. Zakładowe 7 reprezentowaną przez:  

Kierownika: Gabriel ę Jośko 

Główną Księgową: Teresę Kowol 

zwanym dalej „Zamawiającym” , 

 

a ……………………………………………………………………………………………………. 

(NIP: …………, REGON: ………………..), reprezentowaną przez:  

………………………………………………….., 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 
      § 1 
 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca dostarcza wyprawkę edukacyjną zgodnie ze specyfikacją 

cenową stanowiącą załącznik do umowy. 

2. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

3. Zamówienie będzie realizowane w dwóch częściach: Zadanie 2 zgodnie z Załącznikiem 1B do 

SIWZ do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, nie później niŜ do 31.12.2012 r.,  

Zdanie 1 zgodnie z załącznikiem 1A do SIWZ do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy, z zastrzeŜeniem, Ŝe przedmioty wykazane na czerwono w Załączniku 1A do SIWZ będą 

dostarczane priorytetowo do 31.12.2012 r.). 

4.  Wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieuŜywane 

oraz muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.  

4. Dostarczone materiały muszą być wysokiej jakości i o wysokich walorach uŜytkowych. 

 

§ 2 

1. Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie za realizację całości przedmiotu umowy  

w wysokości:………………… zł brutto  (słownie: ………………………………..…………/100), 



płatne w dwóch transzach po kolejnych dostawach zgodnie z załącznikiem 1A do SIWZ: I transza 

płatna max. do 31.12.2012 r., II transza płatna max. do  15.04.2013 r., na podstawie wystawionych 

faktur.  

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zafakturowaną dostawę wg cen określonych  

w załączniku do niniejszej umowy.  

3. Strony ustalają, Ŝe zapłata za realizację dostawy nastąpi w terminie do 7 dni po dostawie 

przedmiotu umowy i otrzymaniu faktury. 

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przez 

Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

5. W przypadku nieuregulowania naleŜności w terminie podanym w §2 pkt. 3 przez Zamawiającego, 

Wykonawcy przysługuje prawo do Ŝądania zapłaty ustawowych odsetek z tytułu zwłoki. 

6. Pozycje wyszczególnione w treści faktury wystawianej przez Wykonawcę muszą być zgodne  

z nomenklaturą i cenami przedstawionymi w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej 

umowy. Niezgodności faktury w w/w zakresie powodować będzie jej zwroty wraz z towarem  

w celu dokonania korekty i realizacji prawidłowej dostawy. 

 

§ 3 

1. W razie zwłoki w wykonaniu uzgodnionej dostawy, Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wartości określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za 

kaŜdy dzień zwłoki, a jeŜeli okres zwłoki przekroczy 5 dni, Zamawiający moŜe odstąpić od 

umowy. 

2. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu 10% wartości określonej 

w § 2 ust. 1 umowy. 

 

§4 

1. Dostawa, o której mowa w § 1 umowy, będzie zrealizowana przez Wykonawcę do:  

1) PSP Tarnów Opolski, ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Opolski 

2) PSP Nakło, ul. Strzelecka 51, 46-050 Nakło  

3) PSP Kąty Opolskie, ul. Szkolna 1, 46-050 Kąty Opolskie 

zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do umowy, transportem Wykonawcy, na jego koszt  

i ryzyko. 

2. Zamawiający zgłosi zamówienie mailem, faksem lub elektronicznie za pomocą platformy 

internetowej Wykonawcy.  

3. Wykonawca w ciągu 5 dni od otrzymania zamówienia dostarczy przedmiot umowy wraz  

z fakturą. 

4. Dostawa odbędzie się w dni robocze w godz. od 08:00-15:00. 

5. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o konkretnym dniu i godzinie realizacji dostawy. 



 

§ 5 

1. JeŜeli w toku czynności odbioru dostawy, zostaną stwierdzone jej wady fizyczne lub przedmiot 

dostawy nie będzie spełniał parametrów wykazanych w załączniku do umowy, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a) odmowa odbioru dostawy, 

b) określenie nowego terminu dostawy, 

2. Zamawiający w razie stwierdzenia wad w poszczególnych egzemplarzach przedmiotu umowy 

zobowiązany jest do przedłoŜenia Wykonawcy stosownej reklamacji w formie pisemnej 

najpóźniej w ciągu 3 dni od daty dostawy. 

3. Ewentualne wady przedmiotu umowy usuwane będą niezwłocznie przez Wykonawcę, najpóźniej 

w ciągu 3 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

4. Strony ustalają, Ŝe w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1, z czynności dostawy sporządzony 

zostanie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez strony umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca moŜe Ŝądać zapłaty jedynie za część umowy 

wykonanej do daty odstąpienia od umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy z winy leŜącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 10% wartości umowy wskazanej w §2 ust. 1. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy ukryte i jawne. 

 

§ 6 

1. Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu niniejszej umowy, strony wyznaczają 

……………………………………………., reprezentującego zamawiającego.  

2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktu przy realizacji niniejszej umowy z zamawiającym jest 

…………………………………………….. 

 

§ 7 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego z uwzględnieniem odrębności przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

 
 

§ 8 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo 

Zamawiającego. 

 

§ 9 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 

stron. 



 
 

 
Zamawiający        Wykonawca 

 
 
………………        ……………….. 


