
 

UMOWA nr …………. 
zawarta w dniu ……..2018r. w Jerzmanowicach pomiędzy:  
 
Gminą Jerzmanowice-Przeginia z siedzibą w Jerzmanowicach przy ul. Rajskiej 22,  
32-048 Jerzmanowice, NIP 677-20-19-451, REGON 351555803 reprezentowaną przez Wójta Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia – Adama Piaśnika, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  
Płatnik faktury: Zespół Szkół w Przegini, 32-049 Przeginia 403 
 

a  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 
 
Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej umowy są do tego 
prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W związku z powyższym nie będą 
powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej w przypadku jakichkolwiek sporów 
mogących wyniknąć z umowy.  
 

§ 1 
1.Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć meble stanowiące wyposażenie do  Przedszkola 
Samorządowego w Przegini, zgodne  z treścią zapytania ofertowego  oraz złożoną ofertą na zapytanie 
ofertowe. 
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:  
a) Do sprzedaży i dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko na  
adres:  
Samorządowe Przedszkole w Przegini, 32-049 Przeginia 403.  
b) Dostarczyć wyposażenie nowe, kompletne oraz wolne od wad technicznych (w tym ukrytych). 
3. Zamówienie  realizowane  jest  w  ramach  projektu pn. „Dobra  edukacja  dla  wszystkich –
wyrównanie  szans  edukacyjnych  dzieci  w  Gminie  Jerzmanowice –Przeginia” w   ramach 
Regionalnego    Programu  Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014 - 2020,  
Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.2 z Europejskiego Funduszu  
Społecznego(Nr umowy RPMP.10.01.02-12-0167/17-00). 
4. Miejscem  dostawy  przedmiotu zamówienia  jest: Samorządowe  Przedszkole   w   Przegini, 32-049 
Przeginia 403.  
5. Wykonawca oświadcza, że:  
a) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, co  
pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej  
umowie,  
b) nie będzie brał udziału w jakichkolwiek zadaniach, które mogą wpłynąć negatywnie na jakość lub  
terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie,  
c)  nie  istnieją  żadne  umowy  lub  porozumienia  zawarte  z  osobami  trzecimi  ograniczające  lub  
uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowień,  
d) przeanalizował uważnie dokumenty umowne w celu zrozumienia jej przedmiotu i zakresu, a także  
po to, by być świadomym warunków umownych i wynikających z nich następstw, 
e) przeanalizował dokumentację umowną, w tym zapytanie ofertowe i oświadcza, że zapewni i zrobi  
wszystko, co jest niezbędne do odpowiedniego wykonania przedmiotu umowy, co uwzględnił w 
wynagrodzeniu.  



 

 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 20.08.2018r. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyposażenie z zachowaniem następujących warunków  
i zasady: dostawa wyposażenia musi się odbyć w dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 15.00 w 
obecności przedstawiciela Zespołu Szkoły w Przegini i Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 
3. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym pisemnie lub mailem rzeczywisty termin 
dostawy wyposażenia co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem dostawy.  
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 wraz z  
oświadczeniem, że spełnia on wymogi zapytania ofertowego i jest zgodny ze złożoną ofertą.  
5. Zamawiający w dniu dostawy przedmiotu zamówienia przystąpi do odbioru, z czynności tych 
zostanie sporządzony protokół odbioru, zawierający spis przedmiotów i wykaz ilościowy 
dostarczonego zamówienia. 
6. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone jakiekolwiek wady dostarczonych towarów, 
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub wymiany danego towaru na nowy, 
wolny od wad – wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia lub wymiany, lecz nie dłuższy niż  
14 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego żądania w tym zakresie.  
7. W przypadku o którym mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest po usunięciu wad dokonać 
czynności o których mowa w ust. 4, zaś postanowienia ust. 5 i 6 będą stosowane odpowiednio.  

 
 

§ 3 
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie:  
……………………… złotych brutto (słownie złotych: ……………………………………..złotych brutto….) 
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT (na konto wskazane na fakturze). Faktura winna być wystawiona zgodnie z 
poniższym: 

Nabywca: 
Gmina Jerzmanowice-Przeginia 
Ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice 
NIP 677-20-19-451 
Odbiorca: 
Zespół Szkół w Przegini 
32-049 Przeginia 403 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół odbioru, o którym mowa 
w § 2 ust.5, podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony.  
4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie koszty związane z wykonywaniem 
niniejszej umowy, jest ostateczne i nie podlega zmianie.  
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego.  

 
 
 

§ 4 



 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie terminowo i dostarczyć przedmiot umowy  
w stanie wolnym od jakichkolwiek wad.  
2. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w następujących przypadkach i wysokościach:  
a) w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy w wysokości 1% wartości brutto umowy 
określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,  
b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 1% brutto wartości 
umowy, za każdy dzień opóźnienia,  
c) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  
10 % wartości brutto niniejszej umowy określonej w §3 ust.1,  
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość naliczonych kar umownych.  
5. Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w ustalonym terminie, 
zobowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 
 

§ 5 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 
wskazany w zapytaniu ofertowym.  
Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w §2 ust. 5, chyba 
że producent dostarczonego przedmiotu umowy udziela dłuższej gwarancji – wówczas obowiązuje 
termin określony w gwarancji producenta.  
Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji jakości 
udzielonej przez producenta sprzętu potwierdzą załączone przez Wykonawcę dokumenty 
(certyfikaty) gwarancji jakości.  
Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. 
z rękojmi lub gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy. Zapis niniejszy stanowi 
dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577 kodeksu cywilnego.  
2. W okresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania 
stwierdzonych przez Zamawiającego wad i usterek lub wymiany towaru na wolny od wad w terminie 
21 dni licząc od daty powiadomienia o takim fakcie Wykonawcy przez Zamawiającego, pisemnie, 
faksem lub za pośrednictwem e-mail: ……………………………………………………….. 
3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy lub wymiany.  
4. Naprawy będą w miarę możliwości świadczone w miejscu użytkowania przedmiotu umowy.  
Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na usunięcie wad przedmiotu umowy 
poza miejscem użytkowania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że koszty transportu do miejsca 
wskazanego przez Wykonawcę i dostarczenia ich po naprawie do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego, ponosi Wykonawca.  
5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi 
i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi  
i gwarancji.  
 

§ 6 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod rygorem 
nieważności.  



 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmian umowy :  
1) w zakresie terminu wykonania – w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń: 
a) siły wyższej nie pozwalającej na realizację umowy: termin wykonania zamówienia może ulec 
zmianie o okres odpowiadający opóźnieniu z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej 
staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy, nie można było uniknąć 
zmiany terminu wykonania umowy,  
b) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub osób (podmiotów) trzecich - termin wykonania umowy 
może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonania umowy z tego 
powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 
Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy.  
2) w zakresie zmiany asortymentu określonego w formularzu ofertowym na inny (z zastrzeżeniem nie 
wyższej ceny), spełniający wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym i posiadający 
jakość i parametry użytkowe (w tym koszty eksploatacji) takie same lub lepsze jak towar wskazany w 
formularzu ofertowym, przy czym zmiana taka może nastąpić jedynie w sytuacji zaprzestania 
produkcji lub długotrwałej niedostępności asortymentu wskazanego w formularzu ofertowym, co 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać.  
3. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana 
jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.  
4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób skierowanych do wykonania przedmiotu umowy i 
adresów wskazanych w umowie.  
5. Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie później 
jednak niż w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogących spowodować niewywiązanie się 
przez niego z zobowiązań umownych. Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zostać 
udokumentowane przez Wykonawcę wraz z określeniem daty wystąpienia przeszkody, jej charakteru 
oraz czasu trwania.  
6. W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny 
nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają w całości ważne i skuteczne. Strony 
zastąpią nieważne postanowienia umowy takimi postanowieniami, które z punktu widzenia 
ekonomicznych interesów stron będą mogły zostać uznane za porównywalne.  
 

§ 7 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy - poza przypadkami określonymi  
w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych - w sytuacji kiedy wykonawca 
opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy co najmniej 14 dni.  
2. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1, obowiązują kary umowne przewidziane  
w § 4.  
3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 8 
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów jest:  

Pani Anna Ściobłowska – koordynator projektu, tel. 662-046-039, (12)3895247 
Pani Tatiana Saternus tel. 123898014, wew. 2; email: tatianasaternus@zsprzeginia.pl  

2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów jest:  
Pani / Pan …………………………………………………, email: ………………………………………………….. 



 

3. Zmiana danych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego 
powiadomienia drugiej Strony.  

§ 9 
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.  

 
§ 10 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej  
ze stron.  
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 

 
 

       
 


