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ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ 

U M O W A  N r  ………………………………….. / 2 0 1 9 

 

Zawarta w dniu …………………… pomiędzy: 

Gmina Miasto Sierpc Ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc NIP: 776 167 90 49 

Szkoła wiodąca/ Odbiorca: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego; ul. Konstytucji 3 Maja 8; 09-200 Sierpc 

NIP: 776 156 12 47 

dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

……………………………  – ………………………………………….. 

przy kontrasygnacie ………………….. – …………………….. 

a 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………… 

…………………………………  

na podstawie: 

 

1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w dalszej części umowy zwanej „Upzp”;  

2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477);  

3) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 

1145 z późn. zm.);  

po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu …………… 

dokonano wyboru oferty, na podstawie której została zawarta umowa, zwana w dalszej 

części „Umową”, o następującej treści: 

§ 1 

Szczegółowy zakres zadań 

1. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje dostawę sprzętu i materiałów w ramach zadania 

Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa 

mazowieckiego 

2. W ramach przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres dostaw: 

Część I: Pomoce dydaktyczne 

Pozycja nr 1 Tablet – 20 szt. 

Pozycja nr 2 Projektor – 1 szt. 

Pozycja nr 3 SOUNDBAR – 1  szt. 

Pozycja nr 4 Uchwyt ścienny do projektora – 1  szt. 

Pozycja nr 5 Router – 1 szt. 



 

2 

 

Pozycja nr  6 Laptop – 4 szt. 

Pozycja nr 7 Aparat – 1 szt. 

Pozycja nr 8. Gra edukacyjna 

Pozycja nr 9. Gra edukacyjna do nauki j. angielskiego 

Pozycja nr 10. Zestaw edukacyjny 

Pozycja nr 11. Zestaw edukacyjny. 

Pozycja nr 12. Zestaw edukacyjny 

Pozycja nr 13. Zestaw edukacyjny 

Pozycja nr 14. Zestaw edukacyjny - Japońskie szachy 

Pozycja nr 15. Zestaw edukacyjny 

Pozycja nr 16. Zestaw edukacyjny do programowania 

Pozycja nr 17. Zestaw edukacyjny do programowania  

Pozycja nr 18. Zestaw edukacyjny - program do programowania wraz z bramami 

Pozycja nr 19 Zestaw edukacyjny  

Pozycja nr 20. Zestaw edukacyjny wraz z zestawem dodatkowych materiałów na 

kolejne lata nauki 

Pozycja nr 21. Zestaw edukacyjny – podłoga interaktywna i robot  

Pozycja nr 22.  Zestaw edukacyjny - Robot edukacyjny 

Pozycja nr 23. Zestaw edukacyjny robotów  

Pozycja nr 24. Zestaw edukacyjny - robot z klocków 

Pozycja nr 25. Zestaw edukacyjny -  robot z klocków  

Pozycja nr 26. Zestaw edukacyjny - robot z klocków 

Pozycja 27 Uniwersalna podstawa jezdna z wysięgnikiem i regulacją wysokości do 

tablicy interaktywnej – 4 szt. 

Pozycja nr 28. Zestaw- Tablica interaktywna, projektor i uchwyt – 4 szt. 

Część 2: Wyposażenie 

Pozycja nr 1. Urządzenie wielofunkcyjne – 4 szt. 

Pozycja nr 2. Szafka ładująca 30 tabletów w dużych osłonach ochronnych – 1 szt. 

Pozycja nr 3. Drukarka 3D – 1 szt. 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, 

przepisami BHP, dobrze jakościowo i estetycznie.  

2. Wykonawca w ramach zadań, jest zobowiązany w szczególności: 

1) koordynować wszystkie prace objęte niniejszą umową, 

2) przestrzegać porządku i czystości wymaganych odpowiednimi przepisami. 

3) zabezpieczyć teren, na którym są wykonywane w prace, 

a) zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami na własny koszt, 

b) ponosić koszty zakupu, załadunku, rozładunku i składowania materiałów i narzędzi 

niezbędnych do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia; 

c) ponosić koszty ubezpieczeń, podatków i kosztów działalności Wykonawcy; 
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d) zapewnić na terenie wykonywania prac należytego ładu i porządku; 

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia - naprawienia go i doprowadzenia 

do stanu poprzedniego na własny koszt. 

3. Na podstawie art. 29. ust. 3a. ustawy Pzp, w związku z art. 36. ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie 

umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań. 

4. Zamawiający wymaga, aby wynagrodzenie za pracę osób zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę nie było niższe od obowiązującej wysokości wynagrodzenia 

minimalnego, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 29 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu 

i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 3. 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Przekazywanie informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy. 

2. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy zgodnie 

z warunkami umowy. 

3. Współdziałanie z Wykonawcą i przekazywanie informacji bez zbędnej zwłoki w celu 

realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 4. 

Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, w okresie 

a) od podpisania umowy  

 b) zakończenie zadania do: 31 grudnia 2019 r. 

§ 5. 

Współpraca i nadzór nad wykonywaniem prac 

1. Wykonawca wyznacza koordynatora realizacji przedmiotu umowy, który będzie 

odpowiadał za nadzorowanie wykonania umowy ze strony Wykonawcy: ………………. 

2. Zmiana osób – przedstawicieli Wykonawcy nie powoduje zmiany niniejszej umowy. 
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O zmianie tych osób Strony będą informować się pisemnie nie później niż w trzecim 

dniu roboczym od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 

3. Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem przez Wykonawcę czynności będzie  

sprawował:    

……………………………  

4. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia możliwości stałej kontroli 

prowadzonych prac przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz 

stosowania się do wszelkich poleceń i instrukcji pracownika nadzorującego prace. 

5. Wykonawca terminowo usunie wady powstałe i stwierdzone podczas kontroli, 

odbiorów. 

6. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za skutki niewłaściwego 

wykonywania czynności w ramach zadań, w tym odpowiedzialność cywilną za szkody 

wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem tych czynności.  

§ 6. 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe 

wynagrodzenie wynoszące: ……………………………PLN brutto (słownie: 

………………..). 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za czynności wykonane, których 

terminowość wykonania i należyta jakość zostały potwierdzone w protokołach 

odbiorów. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na rzecz Wykonawcy, na podstawie prawidłowo 

wystawionej pod względem rachunkowym i merytorycznym faktury, w terminie 30 dni 

od daty jej doręczenia, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

4. Za niezrealizowane w terminie czynności lub wadliwe jakościowo lub niepełne 

ilościowo wykonanie prac wynagrodzenie Wykonawca zastosuje kary umowne, o 

którym mowa w § 7. 

 

§ 7. 

Kary umowne 

1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, o których mowa wyżej, 

z należnego mu wynagrodzenia bez obowiązku składania odrębnego oświadczenia             

o potrąceniu.  

2. Kary umowne mogą być również egzekwowane po doręczeniu Wykonawcy noty 

obciążeniowej. 

3. W przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy jednej ze stron – strona 

odstępująca zapłaci karę umowną w wysokości 20% całkowitego  wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

4. Postanowienia powyższe nie wyłączają odpowiedzialności odszkodowawczej 

Wykonawcy za wszelkie szkody powstałe z tytułu nienależytego lub nieterminowego 

wykonywania niniejszej umowy. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają 

poniesionych przez Zamawiającego szkód, może on dochodzić odszkodowania 

na zasadach ogólnych. 
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5. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości 

ustawowej. 

§9. 

Odstąpienie od umowy 

1. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera 

uzasadnienie.   

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej   

w wysokości 10% łącznego ryczałtowego całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1,  w przypadku gdy: 

1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, rozwiązanie lub zaprzestanie 

działalności firmy Wykonawcy, nastąpi utrata przez wykonawcę prawa do 

wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy, w tym wykreślenia 

Wykonawcy z rejestru działalności regulowanej - odstąpienie może nastąpić od dnia 

powzięcia takiej informacji ze skutkiem natychmiastowym, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji dostawy w terminie bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

odstąpienie może nastąpić po upływie trzech dni od przesłania wezwania, 

4) Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy, odstąpienie 

może nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od powzięcia takiej informacji oraz nie 

uzyskania wyjaśnień ze strony Wykonawcy, 

5) Wykonawca nie zapewnia właściwej, jakości świadczonych dostaw zgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy i załączników do niej, pomimo wezwania do 

poprawy złożonego na piśmie przez Zamawiającego. Odstąpienie może nastąpić po 

upływie 3 dni roboczych od dnia przesłania wezwania, 

6) Zamawiający dwukrotnie stwierdzi zatrudnienie osób biorących udział w wykonywaniu 

przedmiotu umowy w sposób inny niż na umowę o pracę, 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 w terminie 30 dni od daty powzięcia 

informacji o przyczynie odstąpienia. 

4. Zamawiającemu w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy 

Prawo zamówień publicznych przysługuje prawo odstąpienia od umowy na warunkach 

w nim określonych.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, 

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za zakres dostaw, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 

§10. 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą 

obu Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
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2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144. Ust. 1 pkt 

2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania 

w umowie następujących istotnych zmian: 

1) terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących 

okoliczności: 

a) w przypadku wystąpienia epidemii lub działań rządowych, 

b) w przypadku wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia 

losowego, którego nie można było przewidzieć, a które zagraża 

bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek, którego powstała szkoda w 

znacznych rozmiarach, 

c) wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych usług, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, 

2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących 

okoliczności: 

a) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której 

zmiana dotyczy;  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 

2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

d) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania usług dodatkowych, 

e)  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

3. Powyższe zmiany mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji niniejszej 

umowy, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia 

wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe 

uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 

zmian. 

 

§11. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane 

polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla 

siedziby Zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 

Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. 
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5. Integralną częścią umowy jest: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

2) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 

3) Oferta Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA:  

 


