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(wzór)                                                                             zał. nr 4 do Zapytania ofertowego 

 

 

 

 

UMOWA  nr ………./2017 

 

zawarta w Gorlicach  w dniu …………………….………. 2017 roku pomiędzy: 

 

Powiatem Gorlickim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego 
Łukasiewicza w Gorlicach, Janusza Krycę w oparciu o upoważnienie udzielone Uchwałą Zarządu 
Powiatu Gorlickiego nr ……………………… z dnia …………………………. zwanym w dalszej części umowy 
Zamawiającym, 

a 

Firmą: ……………………………………………………………………………………………………………………………………, 
zarejestrowaną w ………………………………………….…………….………………………………………………………………. 
posiadającą NIP:……………………..……….………. REGON: …………………..………………… reprezentowaną 
przez………………………………………………….……… zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu na 
potrzeby Zespołu Szkół Nr 1  w Gorlicach – związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie 
kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Gorlicki” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. 

 

§1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć sprzęt zgodnie 
z załączoną ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy. 

2. Dostawca gwarantuje prawidłową współpracę wszystkich elementów sprzętu i jego akcesoriów.  
3. Miejscem dostarczenia zamówienia jest Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, 

ul. Wyszyńskiego 18, 38-300 Gorlice. 
4. Niniejsza umowa przenosi prawa majątkowe do sprzętu w chwili dokonania zapłaty za urządzenia. 
5. Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od podpisania niniejszej umowy tj. do 

dnia…………………………... 
6. Koszt dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych w ust. 3 ponosi Wykonawca. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby dostarczony przez niego sprzęt 
funkcjonował bezawaryjnie i pozbawiony był wad fizycznych czy błędów programowych. 
 

§2 

Wykonawca zakres dostawy sprzętu objętego niniejszą umową  wykona we własnym zakresie. 

 

§3 

Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości ………………. zł netto (słownie: 
………………………………………..………………………) powiększone o podatek od towarów i usług …..…. % VAT 
w wysokości ……………………zł (słownie: ….…………………………………………………….……………), 

co daje kwotę ogółem: ………………….. zł brutto (słownie: …………………………………………….………………) 

zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

 

§4 

1. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionych faktur, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

2. Faktury wystawione będą przez Wykonawcę po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby 
Zespołu Szkół  Nr 1 - zgodnie z §1 ust. 3 i protokolarnym, bezusterkowym odbiorze przedmiotu 
umowy.  

8. Wykonawca wystawi fakturę dla Zespołu Szkół Nr1 w następujący sposób: Nabywca: Powiat 
Gorlicki, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice, NIP 738 215 07 87. Odbiorca: Zespołu Szkół Nr 1 im. 
Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, ul. Wyszyńskiego 18, 38-300 Gorlice 

3. Wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Dyrektorowi Zespołu Szkół 
dokumenty przedmiotu umowy niezbędne do jego eksploatacji, w tym wszystkie niezbędne 
sterowniki na nośnikach oraz gwarancje. 
 

§5 

1. Warunki serwisu oraz gwarancji określa karta gwarancyjna. 
2. Wszelkie usterki nie powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, powinny zostać naprawione 

w ……………….. dni od momentu zgłoszenia. 
3. Koszt transportu sprzętu wynikającego z uszkodzenia objętego gwarancją pokrywa Wykonawca. 

 

§6 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujący sposób: 

1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ustalonego wynagrodzenia 
netto określonego w § 3 umowy za każdy dzień zwłoki, 
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2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 
gwarancji w wysokości 0,5 % ustalonego wynagrodzenia netto określonego w § 3 umowy za 
każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  5 % 
wynagrodzenia netto określonego w § 3 umowy, 

4) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 umowy za każdy dzień zwłoki 
licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być dokonany. 

3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, kiedy wartość szkody, jaką poniesie Zamawiający 
z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy przewyższą kary umowne Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie na zasadach ogólnych. 

 

§7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 

powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

§9 

Załącznikiem stanowiącym integralną część umowy jest oferta Wykonawcy. 

 

 

 

Wykonawca:         Zamawiający: 


