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Załącznik nr  5   

 

Wzór umowy 

 

Zawarta w........................w dniu....................... pomiędzy Gminą Bierawa, mającą siedzibę w Urzędzie Gminy 

Bierawa przy  ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa zwaną dalej w tekście umowy  Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

 
………………………………………………….. 

a 

…………………………………………………. 

zwanym w dalszej części Dostawcą,  

o następującej treści: 

 

 

§1 

 

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawca przyjmuje do wykonania 

zadanie pn.: Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego wraz z wymaganym oprogramowaniem do 

placówek przedszkolnych z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu  Szansa dla Przedszkolaka.  

2. Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zgodny z złożoną ofertą. 

3. Miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest: 

a) Publiczne Przedszkole w Dziergowicach, ul. Klasztorna 2, 47-244 Dziergowice  

b) Publiczne Przedszkole w Bierawie z Oddziałami Zamiejscowymi:  

a. Bierawa – ul. Dąbrowy 4, 47-240 Bierawa (2 grupy) 

b. Lubieszów – ul. Bierawska 37, 47-244 Lubieszów (1 grupa) 

c. Stare Koźle – ul. Braci Wolnych 16, 47-223 Stare Koźle (2 grupy) 

d. Kotlarnia – ul. Gliwicka 34, 47-246 Kotlarnia (2 grupy) 

4. Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie ….. dni od podpisania niniejszej umowy. 

5. Koszt dostarczenia przedmiotów zamówienia ponosi Dostawca. 

6. Dostawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby dostarczony przez niego sprzęt 

funkcjonował bezawaryjnie i pozbawiony był wad fizycznych czy błędów programowych. 

 

§2 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie zapytaniem ofertowym oraz wybraną 

ofertą Dostawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalone w tej formie wynagrodzenie wykonawcy 

jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 

na kwotę:  ……………………….. zł netto plus należny podatek VAT, co stanowi kwotę 

……………………….. zł brutto. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane                                      

z  wykonaniem przedmiotu umowy. 
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§3 

 

1. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Dostawcy podany na fakturze. 

2. Faktura wystawiona będzie po dostarczeniu przez Dostawcę przedmiotu umowy do Zamawiającego  

i protokolarnym, bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.   

3. Wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Dostawca przekaże Zamawiającemu wszystkie 

dokumenty przedmiotu umowy niezbędne do jego eksploatacji. W tym wszystkie niezbędne 

sterowniki na nośnikach, gwarancje. 

 

§4 

 

1. Warunki serwisu oraz gwarancji określa karta gwarancyjna dostarczona Zamawiającemu. 

2. Wszelkie usterki nie powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, powinny zostać naprawione  

w 7 dni od momentu zgłoszenia. 

3. Koszt transportu sprzętu wynikającego z uszkodzenia objętego gwarancją pokrywa Dostawca. 

 

§5 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujący sposób: 

2.1. Za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ustalonego wynagrodzenia 

brutto określonego w §2 umowy za każdy dzień zwłoki. 

2.2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi 

lub gwarancji w wysokości 0,5 % ustalonego wynagrodzenia brutto określonego w §2 umowy za 

każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

2.3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w §2 umowy. 

2.4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w §2 umowy. 

3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, kiedy wartość szkody, jaką poniesie Zamawiający z tytułu 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy przewyższą kary umowne Dostawca zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie na zasadach ogólnych. 

 

 

§6 

 

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

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 

powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
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§7 

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty oraz określa następujące warunki takiej zmiany tj.: 

 powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 

technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty 

wynagrodzenia, 

 jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna, 

eksploatacyjna). 

 

§8 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu, a w sprawach procesowych 

przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 

siedziby dla Zamawiającego. 

 

§9 

 

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach; po 1 egzemplarze dla każdej ze stron. 

 

 

Dostawca          Zamawiający 


