
                                                      
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 WZÓR/PROJEKT  

UMOWA NR ………………. 

 

Zawarta  .................………..r. w Biskupcu pomiędzy:  
 
Gminą Biskupiec - Zarz ądem Szkół i Przedszkoli w Biskupcu mającym siedzibę   
11-300 Biskupiec, al. Niepodległości 4A, NIP: 739-11-91-372 zwanym dalej Zamawiaj ącym , 
reprezentowanym przez: 
 
……………………………………… - Dyrektora przy kontrasygnacie Głównego Księgowego 
a  

..................................................................................................................................................., 

z siedzibą w ......................................................... wpisaną do ................................................ 

pod numerem ........................................................ w  ............................................................, 

reprezentowaną przez ............................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawc ą, 
 

 

§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 
r., poz. 907 z późn. zm.). 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów dydaktycznych do eksperymentów 
szkolnych do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Biskupiec w ramach 
projektów: „Projektuję swoją przeszłość” /„Nasza szkoła” zgodnie z zadaniem nr…… 

2. Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 
różnic w jakości usług edukacyjnych. 

3. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę materiałów 
dydaktycznych do placówki:……….na terenie Gminy Biskupiec wg oferty stanowi ącej 
załącznik nr 1 do umowy. 

4. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
ofertą Wykonawcy z dnia ..........................., stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 



                                                      
 
5. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy przez przedstawiciela placówki oświatowej nie 

zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

 

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są: 
po stronie Zamawiaj ącego : …………………………………………………………... 
po stronie Wykonawcy : ................................................................................................. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod współpracy, 
udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań 
wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu 
umowy. 

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Termin dostawy odczynników biologiczno-chemicznych, materiałów do eksperymentów 
określonych § 2 ust. 3 ustala się do dnia 23.02.2015r. w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 

§ 5. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNO ŚCI 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za towar zgodnie z ofertą w kwocie 
………….. zł brutto (słownie: ……….. ……..) 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na konto Wykonawcy wskazane na 
wystawionej fakturze VAT w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 

3. Wszystkie faktury wystawione będą na: Zarząd Szkół i Przedszkoli w Biskupcu, 
al. Niepodległo ści 4 A, 11-300 Biskupiec, NIP 739-11-91-372. 

4. Każda dostawa towarów do placówki oświatowej odbywać się będzie na podstawie 
protokołu przekazania.  

5. Protokół przekazania stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

6. Wykonawca wystawi za dostarczony towar odrębną fakturę dla każdej ze szkół. Faktury 
zawierać będą informację o nazwie projektu: 

 „Projektuję swoją przyszłość” i odpowiednio nazwę szkoły: 

a) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Biskupcu (placówka Szkoła Podstawowa nr 2 
w Biskupcu) 

b) Szkoła Podstawowa nr 3 w Biskupcu, 

c) Gimnazjum nr 1 w Biskupcu, 

 „Nasza szkoła” i odpowiednio nazwę szkoły: 

a) Gimnazjum Zespołu Szkół w Czerwonce, 

b) Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół w Kobułtach,  

c) Gimnazjum Zespołu Szkół w Kobułtach. 

7. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy. 



                                                      
 
8. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy wraz z każdą 

wystawioną fakturą Wykonawca przedstawi pisemne Oświadczenie podwykonawców (wg 
załącznika nr 2 do umowy) wobec Zamawiającego, że wszelkie zobowiązanie w tym 
finansowe są w całości prawidłowo realizowane wobec czego podwykonawca nie wnosi 
żadnych zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu i zrzeka się ich dochodzenia wobec 
Zamawiającego. 

 
 

§ 6. KARY 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie 
przedmiotu niniejszej umowy.  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę jest on zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy, 
gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy  
w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

5. Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 140 zł za każdy dzień zwłoki 
w dostawie towarów po terminie określonym w § 4. 

6. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 3 i 4 powinna nastąpić w ciągu 14 dni  
od złożenia przez stronę poszkodowaną żądania zapłaty stronie drugiej, natomiast karę 
umowną, o której mowa w ust. 5 Zamawiający potrąci z najbliższej płatności faktury VAT, 
na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

8. Zamawiający może odstąpić od umowy w formie pisemnej w terminie 14 dni od 
powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z poniższych przesłanek: 

a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy; odstąpienie od umowy może w tym przypadku nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

b) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy; 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

d) wykonawca nie rozpoczął realizacji usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich mimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie 

e) wykonawca przerwał wykonywanie usług z przyczyn leżących po jego stronie, a 
przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

f)   wykonawca wykonuje usługi złej jakości lub w sposób niezgodny z dokumentami 
określającymi przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego i pomimo 
pisemnych uwag Zamawiającego, nie następuje poprawa jakości ich wykonania; 

9. W przypadku określonym w ust. 8 lit. b-f, odstąpienie nastąpi ze skutkiem 
natychmiastowym z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 



                                                      
 

 
 

§ 7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca gwarantuje wykonywanie usług objętych zamówieniem zgodnie z wymogami 
określonymi przez Zamawiającego, obowiązującymi i właściwymi przepisami prawa oraz 
na warunkach niniejszej umowy. 

2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią nie będącą podwykonawcą praw 
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w całości lub części. 

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawcę 
w zakresie innym niż wskazany przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie. 

4. Zlecenie wykonania części usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usług.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

6. Do zawarcia umowy przez wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda 
zamawiającego. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 

8. z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 
zgodę na zawarcie umowy. 

9. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

10. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne. 

11. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie 
sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 

12. W zakresie poufności współpracy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zachowania tajemnicy wszelkich informacji dotyczących realizacji przedmiotu  umowy; 

2) ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. , Nr 101. poz. 926 ze zmianami). 

13. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje 
mogące mieć wpływ na jakość realizowanego przedmiotu umowy z wyłączeniem 
informacji, do których zachowania w poufności Wykonawca jest zobowiązany na mocy 
obowiązujących go zasad etyki lub przepisów prawa. 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, 
w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 

1) przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy, jeśli stanie się to konieczne 
z przyczyn niezależnych od strony umowy np. zalecenia Instytucji Pośredniczącej, 



                                                      
 

2) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 

3) przekształcenie firmy, zmiana nazwy firmy. 
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, nie mogą powodować zwiększenia 

wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1. 

4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

5. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy 
i 1 dla Zamawiającego.  

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

7. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
1) Oferta wykonawcy - załącznik nr 1 
2) Oświadczenie podwykonawcy - załącznik nr 2 

 

§ 9. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą 

rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

 

 Zamawiający         Wykonawca 

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

 
 

 



                                                      
 

Załącznik nr 2 do Umowy  

Nazwa i adres/Pieczęć Podwykonawcy 
 
 
 
 

Oświadczenie Podwykonawcy 
 
 
 
 
 
Działając w imieniu………………………………...……………………………………….jako 

Podwykonawca(y) oświadczam(y) wobec Zarządu Szkół i Przedszkoli w Biskupcu, że wszelkie 

zobowiązania, a w szczególności zobowiązania finansowe z tytułu Umowy zawartej w dniu ……..  

z ……………………………. dot. ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….zostały w całości prawidłowo 

zrealizowane, wobec czego Podwykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń 

i roszczeń z tego tytułu i zrzeka się ich dochodzenia wobec Zarządu Szkół i Przedszkoli w Biskupcu.  

 
 
 
 
______________, dnia ____________2015 r. 
 
 

 

                                                                               
_______________________________ 

                                                                                 podpis Podwykonawcy  
lub osoby upoważnionej  

 


