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UMOWA NR  RI-KR.272.1.2021 

 

W dniu ……….…. 2021 r. w Przystajni pomiędzy GMINĄ PRZYSTAJŃ,  

NIP: 5742055766 REGON: 151398379 z/s  w Przystajni, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń,                    

reprezentowaną przez Wójta Gminy Przystajń:                                                                                                                                          

Pana Henryka Macha 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a ………………………….  

NIP: ………………….. REGON: …………………. z/s ……………………………………………  

reprezentowaną przez …………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego z dnia ……………………… Zamawiający zleca,                            
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 

Dostawa pomocy dydaktycznych dla projektu „Pomagamy dzieciakom” 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji projektu pn.: 
„Pomagamy dzieciakom” realizowanego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Przystajni oraz 
Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim w części: 
Część I : Zakup pomocy i urządzeń dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 
Część II : Zakup pomocy i urządzeń dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze 
Zajacińskim 
Wszystkie urządzenia i pomoce dydaktyczne powinny być nowe, nieużywane. Zamówienie 
dotyczy również wniesienia dostarczonych przedmiotów do ich miejsca przeznaczenie 
wskazanego przez przedstawicieli Zamawiającego. 

§ 2 

2. Strony ustaliły termin realizacji zadania: 

- rozpoczęcie             - zgodnie z dniem zawarcia umowy 
 - zakończenie            - 12.03.2021 r. 

3. Za termin zakończenia dostaw uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego po 
dostarczeniu przedmiotu zamówienia. 

§ 3 

1. Wartość przedmiotu umowy, wynosi brutto ………….. zł (słownie złotych: …………………..) 
W tym 
Część I …………….... 
Część II ……………… 

2. Wartość przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie pozycje określone w załączniku nr 1 
będącym integralną częścią niniejszej umowy. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na koszt własny przedmiot umowy, wymieniony               
w § 1, bezpośrednio do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w nieprzekraczalnym 
terminie określonym w § 2. Dopuszcza się dostawę partiami po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu i godziny dostawy z wyznaczony przedstawicielem Zamawiającego.  

2. Strony uzgodnią termin dostawy i datę podpisania protokołu odbioru. 
3. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli upoważnionych do kontaktu w sprawie realizacji 
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zamówienia: 
a. Ze Strony Zamawiającego: 

- Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim - Bogdan Paprotny, nr tel. 
34/3191416, e-mail: spborzajacinski@o2.pl  
- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni - Jolanta Berg, nr tel. 34/3191029, 
e-mail: przedszkole.przystajn@interia.pl  

b. Ze strony Wykonawcy: ……………………….  

§ 5 

Strony ustalają poniższe zasady postępowania w przypadku wystąpienia braków lub uszkodzeń 
w przedmiocie zamówienia: 
1. Reklamacje uszkodzeń lub braków fizycznych w przesyłce Zamawiający składa w terminie do 
7 dni od dnia dostawy; 
2. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi na piśmie otrzymanie reklamacji. 
3. Reklamacja braków fizycznych w dostawie zostanie rozpatrzona przez Wykonawcę w ciągu 3 
dni roboczych od dnia jej otrzymania. 
4. Wymiana wadliwego produktu na wolny od wad nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania reklamacji przez Wykonawcę. 

§ 6 

1. Jeżeli po zawarciu umowy, dana pozycja wymieniona w formularzu ofertowym nie będzie 
dostępna na rynku, strony dopuszczają możliwość zastąpienia tej pozycji, pozycją dostępną na 
rynku o podobnym zakresie tematycznym i cenie nie wyższej niż wskazana w formularzu 
ofertowym. 
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, celem zaakceptowania, wykaz „zamienionej” 
pozycji.  

§ 7 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty należności za zrealizowany przedmiot 
umowy w terminie do 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę do Zamawiającego 
oryginału faktury VAT z podpisanym protokołem odbioru końcowego przez Wykonawcę 
oraz Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną. 

2. Ze względu na to, że projekt jest realizowany przez jednostkę oświatową, fakturę                              
za dostarczone pomoce i wyposażenie należy wystawiać w następujący sposób: 
Nabywcą jest: Gmina Przystajń ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń NIP 574 20 55 766,  
natomiast odbiorcą:  
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim, Bór Zajaciński 78 42-141 Przystajń  
- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni, ul. Targowa 6, 42-141 Przystajń 

3. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na 
oryginale faktury.  

4. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

§ 8 

Wykonawca zobowiązuje się do:  
1) terminowej dostawy przedmiotu umowy na koszt własny bezpośrednio do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego; 
2) montażu urządzeń wymagających montażu;  
3) terminowego rozpatrywania reklamacji;  
4) terminowej wymiany wadliwego egzemplarza na wolny od wad w terminie określonym                

w § 4 ust. 4.  

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących 
tytułów i w podanych wysokościach: 

1) za odstąpienie przez zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1, 

2) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dostawy - 0,5% wynagrodzenia określonego                   
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w  § 4 ust.1. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 

które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia  
określonego w § 4 ust.1. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych  kar  umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie zastrzeżonych kar umownych z wynagrodzenia. 
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                        
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać 
wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy oraz kary umownej 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

2.  Wykonawca nie może, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać 
na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z umowy.  

§ 11 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży              
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                                
o powyższych okolicznościach .W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 12 

Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze 
postępowania sądowego w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

§13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz właściwe przepisy szczególne. 

§14 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz.  otrzymuje 
Zamawiający i 1 egz. Wykonawca. 
 

                    Zamawiający:                                                                            Wykonawca:                 

 

 

 

 

 

 

 


