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Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY 
 

UMOWA NR : …… / ………. 

 
Zawarta w dniu …………… pomiędzy: 
________________________________________________________________________ 
Reprezentowanym przez 
zwany dalej Zamawiającym 
a 
_________________________________________________________________________ 
Reprezentowanym przez  
zwanym dalej Wykonawcą 
 
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie Oferty Wykonawcy z dnia 
…………………………………………… 
 

§ 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wyposażenia oraz sprzętu do pracowni 

przedmiotowych i gabinetów w Liceum Ogólnokształcącym nr 3 we Wrocławiu w 

zakresie wynikającym z zadania/części nr …….…..  opisanego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu 
„Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i 
biologicznej w LO nr III”, nr RPDS.07.02.02-02-0004/16 współfinansowanego z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020. W ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.2 
 

2. Umowa zawiera wniesienie, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia wraz z 

transportem. 

3. Wykonawca dostarczy dokumentację użytkową obsługi opisującą podstawowe 

funkcje sprzętu w języku polskim. Literatura drukowana, instrukcje konserwacji 

urządzeń muszą być sporządzone w języku polskim. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu 

zaoferowanych elementów wyposażenia. 
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5. Wyposażenie winny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz 

powinno odpowiadać Polskim Normom (jeżeli takowe obowiązują). W przypadku 

powzięcia uzasadnionych wątpliwości Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia 

pochodzenia i jakości dostarczonego wyposażenia. 

 

§ 2 

Dostawa będąca przedmiotem umowy zostanie realizowana do dnia ………………. roku. 
1. Wykonawca dostarczy sprzęt objęty przedmiotem umowy na własny koszt i 

ryzyko do Liceum Ogólnokształcącego nr 3 we Wrocławiu w dniach od piątku do 

soboty w godzinach od 8 do 15 i wykona wszelkie czynności związane z realizacją 

umowy. 

2. Wykonawca poinformuje telefonicznie lub mailem zamawiającego o terminie 

dostarczenia przedmiotu umowy z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub zagubienia sprzętu do momentu jego 

przekazania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4. Elementami dostawy są transport, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez 

Zamawiającego, rozpakowanie, montaż oraz instalacja i uruchomienie urządzeń 

wchodzących w skład wyposażenia 

5. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku, 

montażu, instalacji i uruchomienia wyposażenia ponosi Wykonawca. 

6. Z czynności o których mowa w ust.5, Strony sporządzą protokół odbioru 

końcowego. 

7. Termin odbioru końcowego zostanie ustalony przez Zamawiającego na 

podstawie pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w terminie do 3 dni od daty 

zawiadomienia o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego. 

9. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu następujące skompletowane i opisane dokumenty, w dwóch 

egzemplarzach: 

a) Certyfikaty 

b) Atesty 

c) Karty gwarancyjne 

d) Instrukcje obsługi 

e) Inne niezbędne dokumenty 

§ 3 
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ……. miesięcy. Bieg terminu 

gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu 

końcowego. 

2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady 

oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją ich 

użytkowania 

3. W ramach świadczonych usług gwarancyjnych do obowiązków Wykonawcy należy: 

• Diagnoza uszkodzeń 

• Naprawa urządzeń 

• Wymiana uszkodzonych elementów Wyposażenia lub ich części w miejscu ich 

instalacji, 

• Transport wyposażenia lub ich części z serwisu do miejsca instalacji, 

• Przyjmowanie zgłoszeń wadliwego działania wyposażenia, 

• Transport, instalacja, odbiór zastępczych elementów wyposażenia. 

4. Czas w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia awarii określa 

się na nie dłuższy niż 1 dzień (obejmując dni robocze od poniedziałku do piątku) od 

momentu dokonania przez Zamawiającego prawidłowego zgłoszenia telefonicznie, 

mailem lub na piśmie. Czas ten obejmuje: skontaktowanie się specjalisty z 

użytkowaniem w celu dokonania analizy zgłoszenia i umówienia się na przyjazd 

Wykonawcy na określoną godzinę, przygotowanie odpowiedniego osprzętu 

koniecznego do usunięcia awarii. 

5. Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia. 

Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu w terminie 3 dni roboczych, licząc 

od chwili zgłoszenia awarii. 

6. Naprawa sprzętu wykonana jest w siedzibie zamawiającego, w wyjątkowych 

przypadkach może jednak obejmować naprawę sprzętu w siedzibie Wykonawcy, o 

ile Wykonawca uzna takie uzna takie naprawy za konieczne. W takich przypadkach 

Wykonawca transportuje uszkodzony sprzęt do punktu serwisowego oraz z punktu 

serwisowego na własny koszt i ryzyko. 

7. Każda dokonana przez Wykonawcę naprawa będzie wpisana do karty gwarancyjnej 

urządzenia oraz formularza zgłoszeniowego. 

8. Po trzykrotnej naprawie tej samej części, Wykonawca wymieni nieodpłatnie 

urządzenie na wolne od wad w terminie nie przekraczającym 14 dni. 

9. Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był 

wyłączony z eksploatacji z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego. 

Liczbę tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła między datą pisemnego 

zgłoszenia uszkodzenia a datą naprawy. 
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10. Gwarancje nie będą podlegały uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek: 

Działania siły wyższej (pożar, powódź i inne) po przyjęciu sprzętu przez 

Zamawiającego. 

Eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi, 

Modyfikacji, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez osoby 

trzecie, bez wiedzy Wykonawcy, 

Uszkodzeń mechanicznych, powstałych po przyjęciu sprzętu przez zamawiającego 

11. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona obowiązku wynikającego z ust. 4, 5, 6 

Zamawiający ma prawo zlecić firmie naprawę sprzętu, a kosztami naprawy obciążyć 

Wykonawcę, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania, o 

której mowa w § 6 oraz nie tracąc uprawnień wynikających z gwarancji. 

§ 4 

1. Za realizację Zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ……………. 

Brutto (słownie:………………………………….) 

2. Powyższa cena wynika z następującego zestawienia: 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Adresem dla 

doręczenia Zamawiającemu faktury jest: 

Liceum Ogólnokształcące nr III, ul. Składowa 5, 50-209 Wrocław 
4. Wykonawca zobowiązuje się i zastrzega, iż cena podana w ofercie jest ceną 

ryczałtową, niezmienną przez cały czas obowiązywania umowy. 

5. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 

7. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, w którym mowa w ust. 1, 

Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek umownych. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki korekty nieprawidłowo lub 

niezgodnie z powyższymi zasadami wystawionych faktur VAT. 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się wykonać siłami własnymi ………… i …………. 

do realizacji pozostałej części przedmiotu zamówienia umowy zatrudni 

podwykonawców. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom zostanie powierzony 

następujący zakres prac: 

a) Nazwa podwykonawcy, NIP, tel. ….. zakres prac powierzonych do wykonania 

podwykonawcy…………… 
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b) Nazwa podwykonawcy, NIP, tel. ….. zakres prac powierzonych do wykonania 

podwykonawcy…………… 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie 

całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość 

oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o 

podwykonawstwo. 

3. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze 

odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy stanowiące część niniejszej 

umowy, z co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą). 

4. W przypadku gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców do realizacji 

przedmiotu umowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 

5. W przypadku ujawnienia się podwykonawców na etapie realizacji zamówienia, 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w 

art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak 

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy i po akceptacji Zamawiającego do 

natychmiastowego zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazującego część 

zamówienia, które zostanie powierzone podwykonawcy do realizacji. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy z podwykonawcą, której 

zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy i zawierać będą co 

najmniej: 

a) Nie dłuższy niż 30 dniowy termin płatności wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy liczony od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy części umowy, 

b) Określony zakres zadań powierzonych podwykonawcy,  

c) Termin realizacji zadań przez podwykonawcę nie będzie dłuższy niż termin 

wynikający z harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy z Wykonawcą, 

d) Wynagrodzenia za usługi lub dostawy powierzone podwykonawcy nie będzie 

wyższe od wynagrodzenie Wykonawcy, 

e) Zakaz zawierania umów z dalszymi podwykonawcami. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, gdy nie wykazano spełnienia 

warunków, o których mowa w ust. 5 lub zawiera postanowienie rażąco sprzeczne z 

warunkami lub treścią niniejszej umowy. 
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9. W przypadku niezgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, oznacza że Zamawiający zaakceptował 

projekt umowy lub projekt jej zmiany. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub jej 

zmiany lub zastosowania ust. 6, co jest równoznaczne z odmową udzielenia zgody na 

zawarcie umowy lub dokonanie zmiany zawartej umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do przedstawienia Zamawiającemu projektów umów z naniesionymi 

poprawkami w terminie 2 dni roboczych od dnia ich przekazania przez 

Zamawiającego lub dokonania zmiany lub rezygnacji z powierzonego zakresu robót 

podwykonawcy, o czym mowa w ust. 7  

11. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 tys. zł brutto. 

12. Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie prac przez podwykonawców dalszym 

powykonawcom. 

§ 6 

1. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji Zamówienia Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % określonego w § 5 ust. 1, licząc od 

dnia upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Jeżeli opóźnienie w dostarczaniu przedmiotu umowy będzie dłuższa niż 7 dni 

Zamawiający będzie miał prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, a 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w Wysokości 30% 

całkowitej wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy (niedotrzymania 

warunków gwarancji) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości 

uszkodzonego sprzętu (według ceny jednostkowej zgodnie z §5 ust. 2) za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia 

4. W przypadku opóźnienia w wymianie, o którym mowa w § 4 ust. 5 Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości uszkodzonego sprzęt. 

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 

zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kary umownej określonej w ust. 1 i 2 z 

przysługującego mu wynagrodzenia określonego w § 5 

7. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego, 

układowego lub w przypadku upadłości bądź otwarcia, likwidacji Wykonawcy albo 

wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru 
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§ 7 

  

1. Zmiana treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą 

być zgodne z art. 144 ustawy Pzp. 

2. Przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w przypadku zmiany: 

a) stawki VAT 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 stawy z dnia 10 października 2002r. i minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – jeżeli te zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

4. Nie stanowi zmiany umowa w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych:  

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana rachunku banku), 

b) zmiany danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między 

stronami 

 
§ 8 

1. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy: 

a) Ze strony Zamawiającego…………………. 

b) Ze strony Wykonawcy …………………. 

 
2. Zmiana osób o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu następuje poprzez 

pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

§ 9 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie  

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 

Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.) 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. 

§ 10 
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Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego 

§ 11 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 

§ 12 
Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1. Oferta wykonawcy 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami  

 
 
 
 

Zamawiający        Wykonawca  
  
 
 
 


