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UMOWA   

 
zawarta w dniu ………………………………….. pomiędzy:   
……………………………………  
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
reprezentowaną przez 
Dyrektora: ………………………………….. 
zwanym  dalej „Zamawiającym” 
a: ………………………………  
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
reprezentowanym przez 
………………………………… 
zwanym dalej  „Wykonawcą: 
 
 

§ 1 
  
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego dostawy w ramach zadania pn.: 
Projektu „Laboratoria Przyszłości” 
Realizację zadania należy wykonać zgodnie z postanowieniami zaproszenia do złożenia oferty z dnia 
03.12.2021 r. oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi, UE, normami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością  
i właściwą organizacją. 
 

§ 2 
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w uzgodnionym terminie. 
2. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich 
uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.  
3. Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami 
bezpieczeństwa. 
4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie sprzętu w celu jego odbioru w miejscu 
dostawy. Sprawdzenie sprzętu będzie polegało na upewnieniu się, że sprzęt jest wolny od wad 
fizycznych, a w szczególności, że sprzęt odpowiada wymogom określonym w charakterystyce.  
5. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą sprzętu, przede wszystkim karty 
gwarancyjne na sprzęt i instrukcje obsługi sprzętu. 
6. Korzyści i ciężary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 
uszkodzenia sprzętu przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania sprzętu Zamawiającemu.  
Za dzień wydania sprzętu zamawiającemu uważa się dzień, w którym sprzęty zostały odebrane przez 
Zamawiającego. 

 
§ 3 

1. Strony ustalają cenę za przedmiot umowy na podstawie oferty w kwocie 60 000,00 zł brutto 
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
2. Zapłata ceny nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na konto 
bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. 
3. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Prawidłowo sporządzona faktura będzie zawierała następujące dane: 
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Nabywca:   
Gmina Chorkówka 
Chorkówka 175 
38-458 Chorkówka   
Odbiorca: 
Zespół Szkół w  Świerzowej Polskiej     
Ul. Szkolna 31 
38-457 Zręcin                                              

 
§ 4 

1. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na okres 24 miesiące na przedmiot dostawy. 
2. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z niezbędnym 
wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas 
normalnej eksploatacji.  
3. Zgłoszenie awarii lub wady następuje telefonicznie …………………. lub za pośrednictwem poczt 
elektronicznej e-mail: ……………………………. 
4. W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji Wykonawca na własny koszt dojeżdża do 
uszkodzonego sprzętu. 

 
§ 5 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 6 
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron z poszanowaniem zapisów 
art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności 
takiej zmiany. 

§ 7 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 8 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Integralne części niniejszej umowy stanowią: 

a) oferta Wykonawcy, 
b) zaproszenie do złożenia oferty, 

 
§ 9 

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla 
Zamawiającego. 

 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 
 


