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Załącznik nr 3 

 

UMOWA 

nr ........................... 

 
Sporządzona w dniu  .............................. w Zubrzycy Górnej pomiędzy Gminą Jabłonka – 

Szkołą Podstawową Nr 3 w Zubrzycy Górnej, zwaną dalej Zamawiającym,  

reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Panią mgr Katarzyna Miąskowską 

przy kontrasygnacie: Głównej Księgowej Pani Danuty Stopka  

 

a ............................................ 

z siedzibą: ........................................... 

wpisaną do  ...................................................... 

NIP:……………………………………… 

reprezentowaną przez: ................................................ 

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawca 

 

Umowa o zamówienie publiczne zawarta bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 

roku – Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), ze względu na 

wartość poniżej kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień o następującej 

treści: 

 

§ 1 

1. Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego na „Zakup i dostawa pomocy 

dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 3 w Zubrzycy Górnej” Zamawiający zleca, a 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia tj. pomoce dydaktyczne 

do siedziby Zamawiającego zgodnie z Zapytaniem ofertowym  i złożoną ofertą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy w ilościach i 

asortymencie określonym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a,1b,1c,1d 

do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Na dzień zawarcia umowy cenę ustalono zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. 

2. Wartość zamówienia łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego wynosi: 

 

Wartość netto:      …………………………………………. 

Wartość podatku VAT /….%/   …………………………………………. 

Wartość brutto:                 …………………………………………. 

słownie: ………………………………………………………………………………………… 

 

3. Cena obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym: koszty opakowania, 

transportu, załadunku i rozładunku oraz wniesienia do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. 



Strona 2 z 4 

 

4. Ceny jednostkowe zawarte w umowie będą stałe i nie ulegną zmianie w okresie realizacji 

całości zadania, bez względu na ewentualne koszty. 

 

§ 3 

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do  27 sierpnia 2021 roku. 

 

§ 4 

Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony /ze strony Zamawiającego 

potwierdzenia dokonywała będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Pani Katarzyna 

Miąskowską jest dokumentem stwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy i stanowi 

podstawę do płatności faktury. 

 

§ 5 

Strony ustalają następujące warunki dostaw: 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami na 

własny koszt w terminach, asortymencie i ilościach zgodnie zamówieniem. 

2. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki 

przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za 

dostawę i jakość dostarczanego towaru. 

3. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi 

Wykonawca. 

4. W przypadku niezgodności dostarczonych artykułów z opisem zawartym w Zapytaniu 

Zamawiający odmówi odbioru tych artykułów. Wykonawca zobowiązuje się w takim 

przypadku do wymiany towaru w terminie nie przekraczającym 3 dni, licząc od daty 

wezwania i poniesie koszty zgodnie z punktem 4. 

 

 

§ 6 

1. Należność za dostarczony towar będzie wypłacana przelewem na konto Wykonawcy nr 

konta ..................................w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury 

Zamawiającemu, pod warunkiem wcześniejszego potwierdzenia odbioru, zgodnie z niniejszą 

umową w szczególności §4. 

2. Faktury będą wystawiane: 

Nabywca Gmina Jabłonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka, NIP 7352856459 

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 3w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca Górna 270 

3. Przelew z tytułu wynagrodzenia będzie/nie będzie* dokonywany przy zastosowaniu 

podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a ustawy o Podatku od towarów i usług VAT (t. j. 

Dz. U. 2020 poz. 106 z późn. zm.). 

4a. W przypadku zmian w zakresie podanych rachunków Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego pisemnie. Wykonawca ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za nieprawidłowe wskazanie rachunku rozliczeniowego z otwartym 

rachunkiem VAT i/lub za brak informacji o zmianach w tym zakresie. 

4b. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ………………………..Wykonawca oświadcza, 

że wskazany rachunek bankowy posiada wydzielony rachunek VAT na potrzeby mechanizmu 

podzielonej płatności. 

Zmiana rachunku bankowego wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, przenieść całości lub części swoich praw 

wynikających z tej Umowy. 
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6. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy, w tym dokonać cesji, przekazu, sprzedaży, potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek 

wierzytelności lub jej części wobec Zamawiającego, korzyści wynikającej z Umowy lub 

udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

§ 7 

Za zwłokę w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki. 

 

§ 8 

1. W razie stwierdzenia wad lub braków dostarczonych towarów Wykonawca zobowiązuje 

się do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W razie 

niedochowania terminu lub nie uzupełnienia dostawy lub nie usunięcie wad, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości umowy brutto 

za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku nie dochowania warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

natychmiastowego odstąpienia od reszty umowy. W razie częściowego wykonania 

zlecenia Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie według własnego uznania jak 

również zachowuje prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy przez cały okres jej 

obowiązywania bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

4. Jeżeli przedmiot niniejszej umowy będzie wykonany i dostarczony wadliwie, 

Zamawiający ma prawo żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym 

Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

5. Poprawki i uzupełnienia zostaną wykonane w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, chyba, 

że producent udzielił dłuższej gwarancji, wówczas obowiązuje termin gwarancji 

określony przez producenta.  

 

§ 9 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowić będą kary umowne, 

które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a/ opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% liczonych od 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia  

b/ opóźnienie w usunięciu wad/usterek w wysokości 0,2% liczonych od wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia po przekroczeniu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad;  

c/ odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% brutto 

wynagrodzenia umownego. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% brutto wynagrodzenia umownego.  

Z wyjątkiem sytuacji, gdy okaże się, że wykonanie usługi nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość 

kar umownych nie pokrywa rzeczywiście poniesionych szkód. 
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§10 
Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym przysługuje 

im prawo odstąpienia od umowy w całym okresie jej obowiązywania również w okresie 

rękojmi i gwarancji, w następujących wypadkach: 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całym okresie jej obowiązywania, jeżeli: 

a/ zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy 

b/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 

c/ przekroczenia terminu wskazanego w § 3 

d/w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach bez ponoszenia konsekwencji. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§11 
Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez żadnych konsekwencji finansowych, do odstąpienia 

w każdym czasie od umowy w razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania 

usługi przez Wykonawcę. 

 

§12 

Sprawy sporne, wynikłe z niniejszej umowy będę rozstrzygane przez Sąd miejscowo 

właściwy dla Zamawiającego. 

 

§13 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnych aneksów. Na te zmiany 

muszą wyrazić zgodę obie strony. 

 

§14 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,  

oraz przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. 

 

§15 
Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 

każdej ze stron. 

 

 

Wykonawca :                                                                         Zamawiający: 

 

 

 ..........................................                                                          ........................................... 

 

 

         

 


