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- p r o j e k t - 

 
                                                                       UMOWA NR : ……………………….. 
 
 

W dniu …………………………. roku w  Krapkowicach pomiędzy Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez 

Burmistrza Krapkowic – Andrzeja Kasiurę,  zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a 

 

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

…………………………………………., zwanym dalej  "Dostawcą" , została zawarta umowa następującej treści:  

 
Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty na realizację części nr …………… zadanie pn.: 

 

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU 
„INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA 

UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ” 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                  

Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych      

 
§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest dostawa do siedzib Szkół Zamawiającego (o których mowa w § 6 ust.4) przez Dostawcę 
pomocy dydaktycznych określonych w Tabeli elementów - stanowiącej załącznik nr 1a do umowy – dla części nr 1 
zamówienia. 
 
Przedmiotem umowy jest dostawa do siedzib Szkół Zamawiającego (o których mowa w § 6 ust. 5) przez Dostawcę 
pomocy dydaktycznych – sprzętu, określonych w Tabeli elementów- stanowiącej załącznik nr 1b do umowy – dla 
części nr 2 zamówienia. 
 
 

§ 2 
 

1. Strony uzgadniają całkowitą wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto ………………… zł (słownie:           

……………………) w tym podatek VAT w kwocie ………………………zł. (słownie: …………………………..) 

zgodnie z Tabelą elementów stanowiącą załącznik nr 1a / 1 b do umowy.   
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 2.  Wartość, o której mowa w ust. 1 jest rozumiana jako cena stała, nie podlegająca Ŝadnym zmianom  i obejmuje 

ponadto wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym wszystkie koszty dostawy pomocy dydaktycznych 

własnym transportem Dostawcy do siedziby Zamawiającego wszelkie naleŜne opłaty i podatki, koszt 

załadunku i rozładunku pomocy dydaktycznych, wymagane prawem podatki i opłaty, w tym podatek VAT i 

wszystkie inne zobowiązania bez których naleŜyte wykonanie zamówienia byłoby niemoŜliwe. 

 

§ 3 
 

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 17 dni licząc od dnia zawarcia umowy, z zastrzeŜeniem § 7 ust. 4 – 
dla części nr 1 zamówienia.  Dla części nr 2 zamówienia – w terminie do 17 dni licząc od dnia zawarcia umowy, z 
zastrzeŜeniem § 7 ust. 5.  
 

§ 4  
 

1.  Strony wyznaczają następujące osoby, które będą odpowiedzialne za realizację umowy :  
 
      - Zamawiający :  …………………………………………….. tel.  77/ 44 66 800   fax. 77/ 44 66 888 
 
 
     - Dostawca : ……………………….  tel.  …………………………  
 
       fax. ………………………… 
 
2.  Strony oświadczają, Ŝe będą współdziałać ze sobą i dołoŜą wszelkiej staranności w celu prawidłowej i sprawnej  

realizacji umowy.  

 
§ 5 

 
1.  Rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jedną fakturą końcową, płatną za wykonanie i 

bezusterkowe protokólarne odebranie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (odrębnie dla kaŜdej części 

zamówienia z uwzględnieniem podziału zamówienia na poszczególne Szkoły).  

2.   Przed protokólarnym odbiorem części nr 2 zamówienia Dostawca przedłoŜy wszelkie wymagane certyfikaty i 

dokumenty, o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i tabeli elementów dot. sprzętu 

komputerowego. W przypadku braku jakiegokolwiek wymaganego dokumentu Zamawiający odmówi przyjęcia 

sprzętu i nie dokona jego odbioru.   

3.   NaleŜność Dostawcy oparta na wystawionej fakturze, zostanie przelana na jego konto wskazane na fakturze w 

terminie do 60 dni od daty dostarczeniu faktury. Faktura moŜe być wystawiona po protokólarnym, 

bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy. 

4.    Za dzień zapłaty uwaŜać się będzie dzień uznania  rachunku Zamawiającego.  

 

§ 6 
 

Do czasu zapłaty naleŜności przez Zamawiającego za dostarczony i odebrany sprzęt, pozostanie własnością 

Dostawcy.  
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§ 7 

 

1. Gotowość dostawy Dostawca zgłosi Zamawiającemu co najmniej dwa dni wcześniej przed planowanym 

terminem dostawy. 

2. Dostawca udzieli Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dostarczonych pomocy 

dydaktycznych oraz wyda Zamawiającemu wszystkie posiadane dokumenty niezbędne do prawidłowego z ich 

korzystania. 

3. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego w siedzibach Szkół, o których mowa w pkt.4 . 

Zamawiający przygotuje protokoły odbioru rzeczowo-ilościowego przedmiotu zamówienia z podziałem na 

poszczególne Szkoły i dostarczy je Dostawcy w terminie umoŜliwiającym mu przygotowanie dostaw do Szkół.        

4. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówienia dla części nr 1 do kaŜdej Szkoły oddzielnie, w 

następującej kolejności: 

    4.1  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krapkowicach  im.  Jana Brzechwy ul. śeromskiego 34 
   4.2 Publiczna Szkoła Podstawowa w śywocicach im. Jana Pawła II ul. Średnia 48 
   4.3 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach ul. Szkolna 3 
   4.4 Zespół Szkół Sportowych Nr 1 im. Juliusza Korczaka w Krapkowicach Os. XXX-lecia 24 
   4.5 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim ul. Chrobrego 15 
   4.6 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy ul. Główna 2  
5. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówienia dla części nr 2 do niŜej wskazanych Szkół : 

 5.1 Aparat cyfrowy: Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, os. XXX-lecia 24 – 1  
szt, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1w Krapkowicach, 47-300 Krapkowice, ul. Szkolna 3 – 1 szt.  

 
    5.2 Komputer stacjonarny: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice 

ul. śeromskiego 34 – 1 szt, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Op., 47-300 Rogów Opolski  
ul. Chrobrego 15 – 2 szt. 

 
   5.3 Laminator: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. śeromskiego 34 –  
         1  szt. 
 
  5.4 Laptop (poz. 4): Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, os. XXX-lecia 24 –2szt, 
 
  5.5 Laptop (poz. 5): Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1w Krapkowicach, 47-300 Krapkowice, ul. Szkolna 3 – 1 

szt, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. śeromskiego 34 – 1 szt, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy, 47-300 Kórnica, ul. Główna 2 – 1 szt. 

 
 5.6  Monitor: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. śeromskiego 34 – 1   

szt, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Op., 47-300 Rogów Opolski, ul. Chrobrego 15 – 2 szt. 
 
 5.7  Radioodtwarzacz przenośny: Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, os. XXX-

lecia 24 – 1 szt, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1w Krapkowicach, 47-300 Krapkowice, ul. Szkolna 3 – 1 
szt, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. śeromskiego 34 – 1 szt. 

 
5.8  Urządzenie wielofunkcyjne (poz. 8) : Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1w Krapkowicach, 47-300 Krapkowice, 

ul. Szkolna 3 – 1 szt. 
 
5.9  Urządzenie wielofunkcyjne (poz. 9): Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, Os.  

XXX-lecia 24 –2szt. 
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  5.10 Toner Panasonic (poz. 10): Publiczna Szkoła Podstawowa w śywocicach, 47-300  śywocice, ul. Średnia  nr 

48 – 2 szt  
 
  5.11 Toner Sharp (poz.11):  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1w Krapkowicach, 47-300 Krapkowice, ul. Szkolna  

nr 3 – 3 szt. 
 
 5.12 Tusz Canon (poz. 12): Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Op., 47-300 Rogów Opolski, ul. 

Chrobrego nr 15 – 1 szt. 
 
6. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie dokonany protokólarnie w kaŜdej Szkole i dla kaŜdej części zadania 

odrębnie. Protokół zostanie podpisany przez koordynatora szkolnego, asystenta koordynatora projektu i 

Dostawcę.  

7. Przed odbiorem dostaw dotyczących mebli i sprzętu rehabilitacyjnego Dostawca zobowiązany będzie do 

przedłoŜenia Zamawiającemu odpowiednich certyfikatów dopuszczających te przedmioty do uŜytkowania w 

placówkach szkolnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

8. Przed odbiorem sprzętu komputerowego Dostawca zobowiązany będzie do przedłoŜenia Zamawiającemu 

odpowiednich dokumentów i certyfikatów, o których mowa w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i 

Tabeli elementów, stanowiącej załącznik do Formularza ofertowego.   

9. Zamawiający dostarczy Dostawcy zestawienie przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne Szkoły.     

 10. Dostawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych pomocy dydaktycznych i pokrycia kosztów  

transportu z tym związanych.  

11.  Dostawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia pomocy dydaktycznych  powstałe w trakcie transportu.  

 

§ 8 

 

1.  Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady  fizyczne dostarczonych pomocy 

dydaktycznych. 

2.     Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonych pomocy 

        dydaktycznych  z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ofercie Dostawcy.  

3.   Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonych pomocy 

dydaktycznych, w tym równieŜ za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki 

towarowe.  

4.  Na Ŝądanie Zamawiającego Dostawca zwolni go od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z 

naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw 

ochronnych na znaki towarowe.  

 
§ 9 
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W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w 

następujących wypadkach i wysokościach:  

 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

    a) w wysokości 30 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 

     umowy z przyczyn, za które odpowiada Dostawca,  

b) w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku naruszenia 

terminu realizacji przedmiotu umowy, za kaŜdy dzień zwłoki;  

 

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 

ust. 1 umowy, w razie odstąpienia przez Dostawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeŜeniem wystąpienia okoliczności, o której mowa w § 9.  

3. JeŜeli wysokość zastrzeŜonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

    odszkodowania uzupełniającego.  
 

§ 10 
 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 

publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach.  

2.  W przypadku określonym w pkt. 1 Dostawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu 

wykonania części umowy.  

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem  niewaŜności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie.  

 
§ 11 

 
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 9, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących w 

sytuacjach:  

  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy,  

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,  

c) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

    oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie, 

 

2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  
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a)  Zamawiający bez uzasadnienia nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru przedmiotu umowy lub jej  części, 

b) Zamawiający zawiadomi Dostawcę, iŜ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Dostawcy.  

 

3. Postanowienie § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

§ 12 
 

1. Na przedmiot zamówienia dla części nr 1 - Dostawca udziela 36-miesięcznej gwarancji.  
2. Na przedmiot zamówienia dla części nr 2 – Dostawca udziela 36 miesięcznej gwarancji. W ramach 

gwarancji Dostawca zobowiązuje się do usunięcia awarii sprzętu komputerowego w terminie do 2 dni od 
dnia zgłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. telefonicznie lub e-mailem lub faksem. Zgłoszenia będą 
przyjmowane w dni robocze od godz. 8:00 do 16:00. W przypadku  braku moŜliwości usunięcia awarii  w 
w/w terminie Dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia sprzętu zastępczego o niegorszych 
parametrach technicznych na czas naprawy. Serwis będzie realizowany przez producenta lub 
autoryzowanego partnera serwisowego producenta sprzętu.  

 

§ 13 
 
1. KaŜda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

niewaŜności.  
 
2. Na podstawie art. 144 ustawy - Pzp Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokonał wyboru dostawcy, w przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała 

środki na sfinansowanie zamówienia. 

§ 14 
 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd.  

 

§ 15 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego jeśli przepisy ustawy - 

Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.   

 

§ 16 
 
Umowa sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej ze stron. 
 

§ 17 
 
Integralną część niniejszej umowy stanowi :  

• Załącznik nr 1 – Tabela elementów 
 

DOSTAWCA :        ZAMAWIAJĄCY : 
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…………………………………….             .................................................... 


