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PROJEKT 

 

 

 

UMOWA nr ............/2019 

 

zawarta dniu .......................... w Strzelcach Opolskich pomiędzy: 

 

Powiatem Strzeleckim, w imieniu którego działa Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 38, 47-100 Strzelce Opolskie, na podstawie 

posiadanego pełnomocnictwa.  

Jan Wróblewski – Dyrektor Zespoły Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, 

zwanym w dalszej części  niniejszej umowy Zamawiającym, 

 

a 

 

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

   

zwanym dalej Wykonawcą 

 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

W niniejszej umowie nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 

pkt 8) oraz wyboru przez Zamawiającego oferty nr .................. z dnia ................. 

 

§ 1 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn: ,,Wykonanie 

monitoringu w budynku dydaktycznym oraz na obiekcie sportowym w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 38”. 

1. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy zawiera Formularz wyceny i oferta  

nr ................................ z dnia ................ stanowiące integralną część umowy. 

2. Na dostarczony sprzęt Wykonawca obowiązany jest posiadać dokumenty wymagane 

przez polskie prawo, takie jak: deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności 

z Polską Normą, aprobaty techniczne, badania/dopuszczenia/decyzje niezbędne w celu 

użytkowania dostarczonego sprzętu, licencje na oprogramowanie/sprzęt lub inne 

wymagane dokumenty.  

3. Na dostarczony sprzęt – Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia 

przedłoży Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim oraz oświadczenie, że 
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dostarczony sprzęt jest nowy, nieużywany, w pełni sprawny i gotowy do użycia oraz 

spełnia wymogi bezpieczeństwa, techniczne i funkcjonalno-użytkowe. 

  

 

§ 2 

 

1. Wykonawca może zlecić część prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy 

innym podmiotom zwanym Podwykonawcami, tylko za zgodą Zamawiającego i tylko 

wtedy, gdy:  

a) nie spowoduje to zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, ani wzrostu ceny za jego 

wykonanie, określonego w niniejszej umowie,  

b) nie ulegnie zmianom zakres będący przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców, w szczególności pod względem 

wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac związanych 

z wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Podwykonawcy. 

3.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub nazw podwykonawców. 

3.2. Umowa o podwykonawstwo – każda umowa o podwykonawstwo musi odpowiadać 

poniższym zapisom: 

3.2.1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  

przysługującego Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi objęte niniejszą 

umową, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

3.2.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 3.2.1 dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi 

objęte niniejszą umową. 

3.2.3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych Podwykonawcy. 

3.2.4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany 

umożliwić Wykonawcy zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 

3.2.1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 

dni od dnia doręczenia tej informacji. 

3.2.5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 3.2.4. w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli 

podwykonawca wykażę zasadność takiej zapłaty. 
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3.2.6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o której 

mowa w pkt. 3.2.1., Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3.2.7. Konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 3.2.1. lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

      3.3.  Wynagrodzenie Podwykonawcy: 

3.3.1. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy usługi. 

 

§ 3 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości .......................... zł 

[słownie: ............złote] netto, które zostanie zwiększone o należny podatek VAT  

wg odpowiedniej stawki. 

Ogółem wartość brutto zamówienia .......................................... zł [słownie: 

..................złotych], w tym ……………………….. zł VAT. 

2. Wykonawca gwarantuje stałość ceny, o której mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu 

wierzytelności z tytułu niniejszej umowy.  

 

§ 4 

 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za należyte wykonanie umowy nastąpi na podstawie 

faktury po dokonaniu odbioru końcowego zadania. 

2. Strony ustalają przeprowadzenie jednego odbioru końcowego sprzętu po dokonaniu przez 

Wykonawcę pisemnego zgłoszenia skierowanego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Strzelcach Op. ul. Krakowska 38, o gotowości do odbioru końcowego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez 

obie strony potwierdzający odbiór bezusterkowo dostarczonego sprzętu oraz przekazanie 

niezbędnej dokumentacji wskazanej w § 1. 

4. Faktura zostanie wystawiona na adres: Nabywca: Powiat Strzelecki, 47-100 Strzelce 

Opolskie ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, 

Odbiorca: Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Krakowska 38, 47-100 Strzelce Opolskie.  

5. Płatność nastąpi na podstawie poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury  

w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy …………………………………………………………… 

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek 

w wysokości odsetek ustawowych. 

7. Wykonawca wyraża zgodę, aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostały 

potrącone przez Zamawiającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
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§ 5 

 

1. Termin wykonania umowy: od 24.06.2019 r. do 26.07.2019 r.. 

2. Elementy przedmiot zamówienia zostaną dostarczone transportem Wykonawcy na koszt 

Wykonawcy na miejsce wskazane przez  Zamawiającego tj.:  

− Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 38. 

Koszty załadunku, rozładunku, montażu i uruchomienia oraz wszelkie inne koszty 

związane z realizacją zamówienia obciążają Wykonawcę.  

Dostarczane Zamawiającemu w ramach niniejszego zamówienia sprzęty muszą być 

nowe, w pełni sprawne i gotowe do użycia oraz spełniać wymogi bezpieczeństwa, 

techniczne, funkcjonalno-użytkowe 

3. Podczas dokonywania odbioru przeprowadzona zostanie weryfikacja mająca na celu 

wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania 

określone w zamówieniu. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu 

sprzętu do miejsca przeznaczenia. 

5. W przypadku stwierdzenia braku lub wadliwości dostarczonego sprzętu Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia dostawy o brakujące elementy lub 

wymiany wadliwych elementów na wolne od wad w terminie nie przekraczającym 7 dni 

kalendarzowych od momentu powzięcia pisemnej informacji od Zamawiającego, a także 

pokrycia kosztów transportu z tym związanych. 

6. Z czynności odbioru przedstawiciele Stron sporządzą protokół odbioru końcowego. 

Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie 

strony bez uwag.  

 

 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić po wykonaniu zamówienia gwarancji jakości 

na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. 

2. Okres gwarancji obejmować będzie 24 miesiące od momentu podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, 

Zamawiający zawiadamia  pisemnie Wykonawcę o powstałych wadach/usterkach,  

a Wykonawca zobowiązuje się do  ich  bezpłatnego usunięcia bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów w terminie do 7 dni. Jeżeli dotrzymanie  terminu nie będzie 

możliwe z obiektywnych przyczyn strony ustalą odrębnie adekwatny do okoliczności 

termin. 

4. W przypadku niedokonania naprawy/wymiany przedmiotu zamówienia, Zamawiający 

zleci naprawę/wymianę osobom trzecim na koszt Wykonawcy. 
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5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje zgodne z warunkami opisanymi 

w niniejszym paragrafie najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.  

 

§ 7 

 

1. Zamawiający powołuje osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia 

w osobie Jerzego Garus tel. 606 322 471. 

2. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia  

z ramienia Wykonawcy.  

3. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia w osobie 

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

§ 8 

 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić 

kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych 

w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę albo Zamawiającego 

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

b) w razie nieterminowego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 - w wysokości 1 % od łącznej wartości umownej brutto za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia wykonania umowy, zgodnie z formularzem cenowym 

(załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

c) w razie przekroczenia terminu, o którym mowa w § 5 ust. 6 i § 7 ust. 3 – w wysokości 

100 zł brutto za dany towar za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z formularzem 

cenowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

d) innym niż wskazane w lit. a-c przypadku nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 

3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną 10 % wartości umownej brutto w razie 

odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego 

z tytułu należnego wykonania umowy, bez dodatkowego wezwania najpóźniej w terminie 

płatności wskazanym na wystawionej przez Wykonawcę fakturze. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania 

przewyższającego wysokość kary umownej. 

 

§ 9 

 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  

21 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy 

Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 30 dni od 

upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie. 

b) Zamawiający bez uzasadnienia nie przystąpi do odbioru lub odmawia odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

 

§ 10 

 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 Pzp. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: 

a) czynnikami zewnętrznymi i innymi niemożliwymi do przewidzenia wydarzeniami, 

które będą miały wpływ na termin realizacji umowy. 

2) Pozostałych zmian: 

a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy; 

b) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania 

atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia 

wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; 

c) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego  

(np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości 

zamówienia). 

 

§ 11 

 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 

rozstrzygać będą polubownie. 
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2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny  właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.  

 

 

§ 12 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,  

a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

§ 13 

 

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                   ZAMAWIAJĄCY 


