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Załącznik nr  2 do Zapytania ofertowego  

 

Wzór umowy 

 

UMOWA NR ……./2017 

z dnia                 2017 roku. 

 

Umowa zawarta pomiędzy: 

 

Zespołem Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej 93-533 Łódź ul. Astronautów 19 
reprezentowanym przez: ……………………………… 

zwane w dalszej treści umowy  Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną ………………………………………………………………………………….. 

zwaną w dalszej treści umowy  Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Umowa obejmuje dostawę i montaż sprzętu wyspecyfikowanego w załączniku nr 1 do umowy na potrzeby projektu 

Dostawa sprzętu IT, audio i sprzętu biurowego w ramach projektu „Azymut na sukces – program wsparcia 

kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 

Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi. 

2. W ramach umowy Wykonawca dostarczy, zamontuje i zainstaluje w Zespołem Szkół Ekonomii i Usług im. 
Natalii Gąsiorowskiej sprzęt zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia …………….. roku oraz ofertą Wykonawcy z 

dnia ……………….. roku, dla części ………  

 

§ 2. 

Terminy realizacji prac 

1. Termin realizacji zamówienia strony ustalają: 7 dni roboczych  od dnia zawarcia umowy  

2. Za opóźnienia w pracach powstałe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy, na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy.  

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie prac wymienionych w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości: ………………….……….PLN brutto  

(słownie:……………………………………………………………………………………………..).  
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

§ 4 

Warunki płatności 

1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po bezusterkowym odbiorze przedmiotu potwierdzonym 

protokołem zdawczo–odbiorczym. Płatność nastąpi po odbiorze końcowym w terminie do 21 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury/rachunku na Miasto Łódź, NIP 7250028902, ul. Piotrkowska 104, 

90-926 Łódź będącego nabywcą faktury/rachunku oraz na Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii 

Gąsiorowskiej będącego odbiorcą - za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 1 niniejszej umowy, pod 

warunkiem otrzymania transzy w ramach projektu „Azymut na sukces – program wsparcia kierunku technik 

obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” 

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku bez podpisu Zamawiającego. 

3. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca naliczać będzie odsetki w wysokości określonej w ustawie. 

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne na konto 

Wykonawcy, podane na fakturze/rachunku.  

§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków WYKONAWCY należy: 

a) realizowanie przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa, 

polskimi normami oraz dostępną wiedzą  

b) przedstawienie ZAMAWIAJĄCEMU do protokolarnego odbioru przedmiotu umowy wraz 

wymaganymi przez przepisy odrębne atestami i certyfikatami.  

2. W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, 

zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie 

jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i 

licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu zamawiający może zwrócić się do 

przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane 

oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji 

nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub 

przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania 

płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i 

oryginalnych oraz do odstąpienia od umowy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane 

właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań. 

 

§ 6 

Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy w szczególności: 

a) odbiór towaru  zgodnie z umową; 

b) zapłata wynagrodzenia za wykonaną pracę. 
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§7 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i  rękojmi 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie 

rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości, w formie dokumentu 

gwarancyjnego.  

2. Termin gwarancji jakości dostarczonych i zamontowanych urządzeń stanowiących przedmiot umowy ustala 

się : 

a) dla sprzętu pod poz………………. wymienionego w Opisie Przedmiotu zamówienia na 

……………..miesięcy
1
 

 

 

licząc od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.  

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli 

reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia wad przez 

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

 

§8 

1. Zamawiający, w przypadku wad w przedmiocie umowy, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem 

Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy.  

2. W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad, Zamawiający wyśle Wykonawcy reklamację, a Wykonawca 

zobowiązany jest odpowiedzieć na nią w ciągu 5 dni roboczych. 

3. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza zgodę Wykonawcy na reklamację. 

 

§ 9 

KARY, ODSZKODOWANIE 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez zapłatę 

kary umownej w wypadkach i w wysokościach określonych w Umowie. 

2. Obowiązek zapłaty kary umownej, stawki kar umownych i podstawy ich liczenia, ustala się następująco: 

-  WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy, niezależnie 

od ewentualnych kar naliczonych w pkt. b) 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ustalonego wynagrodzenia  

za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego oddania 

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia  

za przedmiot umowy 

                                                           
1
 Powielić odpowiednio dla ilości pozycji objętych daną częścią postępowania  
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3. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się 

wymagalne: 

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki  - w tym dniu, 

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Strony mają prawo zaniechania dochodzenia kar, odszkodowań i odsetek. 

 

§ 10 

1. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do pełnej 

wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.   

2. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

3. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić w terminie miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi ogłoszenia 

upadłości ze względu na niewystarczające aktywa na prowadzenie działalności, jeżeli Wykonawca zawrze  z 

wierzycielami układ skutkujący powstaniem zagrożenia dla realizacji umowy lub jeżeli nastąpi faktyczna 

likwidacja przedsiębiorstwa  

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego 

części 

3) Wykonawca nie dokonał dostawy 

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego w całości lub w części. 

3. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe/ Zmiany umowy 

1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane:  

a) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy;  

b)  w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego zamówienia, w 

tym zmiany stawki VAT;  

c) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym, w tym np. w przypadku braku 

uznania danego sprzętu za niekwalifikowany;  

d) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu. W takiej 

sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę sprzętu będącego przedmiotem umowy na inny, o 

lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania 
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oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany. Zmiana 

sprzętu nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych 

warunków realizacji zamówienia;  

e) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,  

f) Zmiany terminu realizacji umowy pod warunkiem nieprzewidzianych zdarzeń których nie dało się 

przewidzieć  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu  Cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony postanawiają poddać pod rozstrzygnięcie sądu, 

właściwego dla Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA
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