
                    

 

 
 

 

UMOWA 
 

Zawarta w dniu  …………………. r. w  Lipniku, pomiędzy : 
 
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipniku, Lipnik 23, 27-540 Lipnik  

NIP: 8631701029, 

reprezentowany przez : 
 

Pani Danuta Polit  - Dyrektor, 
 
zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony a : 
 
………………………………………………….. 
 Reprezentowany/a przez : 

………………………………………….. 

zwana dalej „Wykonawcą” z drugiej strony o  następującej treści : 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy 
dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - „Aktywna tablica” 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi oferta wykonawcy z dnia …………… 
3. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności 
konieczne dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. w tym montaż sprzętu          
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
4. Zlecenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za dostarczenie przedmiotu umowy.  

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną 

bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wydanie przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy nastąpi  
w terminie do 28 grudnia 2017 r.  

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 3 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto: 

w wysokości ……………. słownie: (………………………..………………..……………./100) 

2. Ceny sprzętu określone w załączniku nr 1 w okresie obowiązywania umowy nie ulegną  zmianie. 
3. Zapłata nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze w terminie do 30 dni            
od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. 

4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący 
przedmiotu umowy podpisany przez przedstawicieli obu stron. 

5. Faktura winna być wystawiona na następujące dane: 
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Nabywca:      Odbiorca 

Gmina Lipnik, Lipnik 20,   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipniku,  
27-540 Lipnik,    Lipnik 23, 27-540 Lipnik 
NIP: 863-160-59-17     

§ 4 
1. Termin realizacji umowy określa się od czasu podpisania umowy do dnia 28.12.2017 r. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia (telefonicznie lub faksem)  Zamawiającego 

o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy. 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy spełniający warunki:  
1)  posiada deklarację CE; 
2)  posiada certyfikat ISO 9001 dla producenta; 
3)  wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju muszą pochodzić od jednego producenta; 
4) komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju muszą 
pochodzić od jednego dostawcy; 
5) Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed 
dostawą) i wolny od obciążeń prawami osób trzecich; 
6) posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone  
  w języku polskim 

2. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich 
nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie do siedmiu dni od daty zgłoszenia. 

 
§ 6 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie 
uprawiony do naliczenia kary w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy określonej w §3 
za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w płatności wynagrodzenia określonego w §3, 
Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej. 

§ 7 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy niezależnie od przypadku, o którym 
mowa w § 6 umowy, także w sytuacji, gdy Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z jej 
warunkami. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie 
pod rygorem bezskuteczności. 

§ 8 
1. W  sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami niniejszej umowy mają  zastosowanie 

przepisy Kodeksu  Cywilnego.  
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

pisemnego podpisanego przez obie strony. 
 

§ 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

 WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY  
 
      

..........................................................                                    

............................................................ 


