
          Załącznik nr 3 

UMOWA 

zawarta w Pacynie w dniu  .......................... pomiędzy Gminą Pacyna reprezentowaną przez 

Krzysztofa Woźniaka – Wójta Gminy Pacyna,  

przy kontrasygnacie Elżbiety Szymańskiej – skarbnika gminy Pacyna – zwaną w dalszej części umowy 

„Zamawiającą(ym)”,   

a  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym(ą) dalej „Wykonawcą”   

§ 1. 

1. Zamawiający w imieniu i na rzecz Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie, 

ul. Kopycińskiego 5, 09-541 Pacyna zleca Wykonawcy zakup, dostarczenie i uruchomienie 

dwóch zestawów multimedialnych. 

2. Zakupione zestawy multimedialne muszą być identyczne, zgodne z opisem w zapytaniu 

ofertowym i złożoną ofertą. 

3. Każdy zestaw multimedialny ma  się składać z: 

a. tablicy interaktywnej; 

b. rzutnika ultrakrótkiego; 

c. głośników multimedialnych; 

d. materiałów i okablowań niezbędnych do montażu i uruchomienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pomocy dydaktycznych, które będą posiadały i 

spełniały następujące warunki: 

a. deklarację CE; 

b. certyfikat ISO 9001 dla producenta; 

c. w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym 

egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego 

producenta; 

d. komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego 

rodzaju pochodzi od jednego dostawcy; 

e. sprzęt musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed 

dostawą) i wolny od obciążeń prawami osób trzecich; 

f. niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim; 

g. okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę tożsamy z okresem 

gwarancji przedstawionym w zapytaniu ofertowym. 

5. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobligowany jest do bezpłatnego: 

a. wykonania montażu zakupionego sprzętu we wskazanych salach lekcyjnych 

znajdujących się w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie; 

b. zapewnienia wszelkich materiałów i okablowań niezbędnych do montażu i 

uruchomienia urządzeń; 

c. przeszkolenia wskazanego personelu z zakresu obsługi zakupionych pomocy 

dydaktycznych. 

 

 



§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością 

wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi zgodnie z 

zasadami sztuki montażowej, przepisami prawa i aktualnym stanem wiedzy, a nadto 

zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz wykorzystując wyłącznie odpowiedniej 

jakości materiały dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty i aprobaty 

techniczne. 

2. W trakcie realizacji umowy (podczas montażu urządzeń ), Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania porządku i ostrożności podczas 

montażu urządzeń nie dopuszczając do zabrudzeń ścian w pomieszczeniach mu 

udostępnionych, w których dokonywany będzie montaż. 

4. Wykonawca ma obowiązek uzupełnienia wszelkich ubytków tynku lub powłoki 

malarskiej powstałej podczas montażu urządzeń wewnątrz pomieszczeń. 

5. Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem ww. ustaleń odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca 

 

§ 3. 

1. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 

17 500 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złoty). 

2. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania przedmiotu umowy ponosi 

Wykonawca. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla 

prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia opisanego w ust. 1, chociażby w dacie zawarcia umowy 

nie można było przewidzieć rozmiaru wszystkich kosztów prac. 

4. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby 

trzeciej. 

5. Termin zakończenia wszystkich prac oraz wystawienia faktury ustala się w 

nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2017r. 

6. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie płatne przelewem na konto, w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu odbioru 

potwierdzającego prawidłowość montażu urządzeń. 

8. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia konta Zamawiającego. 

9. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1, Zamawiający 

może niezwłocznie odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi. 

 

§ 5. 

1. Odbiór  polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.   

2. Wykonawca zgłosi osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego przy pomocy 

środków komunikacji elektronicznej. 



3. Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 3 dni roboczych 

od daty powiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

4. Jeżeli odbiór został zgłoszony, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce w wykonaniu 

umowy.  

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, czy też wadliwego 

wykonania,  Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:   

a) w przypadku gdy, wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one 

użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) w przypadku gdy, wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają 

użytkowanie zgodne  z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy bez wad, zachowując prawo 

do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych  i  odszkodowań 

określonych w § 7 niniejszej umowy, 

c) w przypadku gdy, wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do 

czasu ich usunięcia. 

6. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też wyznacza się termin ich 

usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o 

usunięciu wad. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca gwarantuje, że będące przedmiotem umowy urządzenia są oryginalne, 

fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, 

jak również od jakichkolwiek wad prawnych. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane urządzenia i wykonane roboty na 

okres: 

• Dla tablic multimedialnych model………………………………………………………………….. 

okres gwarancji wynosi…………….miesięcy 

• Dla rzutników ultrakrótkich model………………………………………………………………..o

kres gwarancji wynosi…………... miesięcy 

• Dla głośników model ……………………………………………………………………………………. 

okres gwarancji wynosi…………….miesięcy 

3. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw gwarancyjnych  

oraz dostarczeniem uszkodzonego urządzenia do punktu serwisowego. 

 

§ 7. 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy w formie kar umownych: 

2. Wykonawca zapłaci Zmawiającemu kary umowne:   

• za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, 

• za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi  i  gwarancji jakości w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień opóźnienia liczony po 14 dniowym terminie wyznaczonym na 

usunięcie wad, 



• z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10%  wynagrodzenia umownego, niezależnie od pokrycia 

powstałych z tego tytułu szkód. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn  leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

 

§ 8. 

Odstąpienie od umowy powinno  nastąpić w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności 

§ 9. 

Zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie pisemnie w formie aneksów    

podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.   

 

§ 10. 

1. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą   

polubowną.   

2. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy   

będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd powszechny.   

 

§ 11. 

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą umową  zastosowanie  mają przepisy Kodeksu   

 cywilnego.   

 

§ 12. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla   

 Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:                                                                                                                              Wykonawca: 

 

 

 


