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                             Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – 

SK.331.4.2021 z dn. 10.12.2021 r. 

                                                                                                                                   

Projekt Umowy Nr  ……/2021                

 

W dniu  ………… roku w Nowym Mieście Lubawskim pomiędzy:  

NABYWCĄ: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe 

Miasto Lubawskie, NIP:877-146-27-31 

 

a 

 

ODBIORCĄ: Zespół Szkolno – Przedszkolny ul. Jagiellońska 3,13-300 Nowe Miasto 

Lubawskie REGON 281091387, NIP 877-147-45-10 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez : Dyrektora Jerzego Resickiego 

 

a   

 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez :  

 

 

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,  

bez zastosowania przepisów niniejszej ustawy, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy, zobowiązuje się  do 

wykonania: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria 

Przyszłości” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim. 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i  dostawę pomocy dydaktycznych w ramach 

programu „Laboratoria Przyszłości” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

2. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad. W przypadku uszkodzenia 

podczas transportu Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany urządzenia na nowe.  

3. W cenę ofertową należy skalkulować transport do siedziby wyżej wymienionej placówki. 

W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę bądź za pośrednictwem 

firmy kurierskiej kontakt z dyrektorem placówki na co najmniej 24 godziny przed 

dostarczeniem przesyłki. 

4. Zakupiony sprzęt musi spełniać następujące warunki:  

1) posiadają deklarację CE;  

2) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta, 

3) jest fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich; 
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4) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, 

sporządzone w języku polskim;  

5) posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 5 

lat. 

6) Instalacja, uruchomienie oraz zintegrowanie zakupionych urządzeń z infrastrukturą 

szkolną przez dostawcę. 

11. Jeżeli nie określono inaczej wszystkie zapisy należy rozpatrywać łącznie w odniesieniu 

do wszystkich części zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy  zgodnie z  ofertą z  dnia 

……………. 

 

§ 2 

 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia  przez Wykonawcę ustala się w terminie od dnia 

podpisania umowy do  dnia  30.12.2021 r. 

 

 

§ 3 

 

1. Za dostawę przedmiotu zamówienia wynikającego z niniejszej umowy, Zamawiający 

zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy należności jak niżej: 

 

kwotę  netto  w wysokości:  …………… zł 

podatek VAT:    …………… zł 

Brutto:      ….………… zł 

(słownie: ………………………………………………… Za całość zamówienia. 

 

2. Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzony przez  obie stron odbiór przedmiotu 

zamówienia.  

3. Termin zapłaty faktury – ……..  dni od daty wystawienia faktury. 

4. Dostawca bierze na siebie odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe  

wykonanie wszystkich ustalonych w niniejszej umowie dostaw oraz ich zgodność z 

dokumentacją, Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami. 

 

§ 4 

 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar określony w zamówieniu własnym środkiem 

transportu do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy placówki i na własny koszt. 

2. Pracownik Zamawiającego potwierdza na fakturze zgodność dostawy z zamówieniem. 

3. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne zmniejszające 

wartość lub użyteczność dostarczonego towaru. 

4. Dostarczony towar powinien być fabrycznie nowy, dobrej jakości, wolny od wad 

technicznych. 
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5. W przypadku stwierdzenia towaru niezgodnego z umową, Zamawiający powiadamia 

niezwłocznie Dostawcę, który zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad w 

terminie 2 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy –  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 1 niniejszej umowy), 

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –  

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych 

w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

 

 

§ 6 

 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) o ile przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§ 7 

 

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

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przelane na osoby trzecie 

bez zgody obu stron wyrażonej na piśmie. 

 

§ 8 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden 

egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                 WYKONAWCA 

 
 


