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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

UMOWA nr ………………. 
 

zawarta w dniu ……………………...  pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących 
Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża, 
reprezentowanym przez Jacka Koconia – Dyrektora Szkoły działającego na podstawie pełnomocnictwa 
Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.11.2012r zwanym treści umowy Zamawiającym, 

a  

………………………………..................................................................................... 
reprezentowanym przez:  …………………........................................, 
Nr KRS/ Ewid. Działaln. Gosp. ……….,Regon: …………………, NIP:…………..............       
zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§ 1. 
 

1. Na podstawie wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego nr ………………… przeprowadzone w dniu 
…………………………... oraz zaakceptowana oferta z dnia ………………………...  zgodnie z Ustawą  z 
29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania  zamówienie pn. 
………………………………………………  (wpisać przedmiot dostawy i numer części zamówienia). 
Integralną część umowy stanowi Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, w tym 
opisem przedmiotu zamówienia  stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz oferta Wykonawcy. 

§ 2. 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zespołu Szkół Mechanicznych 
i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 
………………………………………………  (wpisać przedmiot dostawy i numer części zamówienia) 
2. Szczegółowy zakres dostawy oraz parametry techniczne urządzenia określone zostały 
w  SIWZ  stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 
3. Potwierdzenie odbioru urządzenia zostanie poprzedzone badaniem ilościowo jakościowym, 
4. Przedmiot umowy zostanie przekazany w sposób zapewniający jego zabezpieczenie przed wszelkimi 
uszkodzeniami w tym uszkodzeniami transportowymi, a zwłaszcza przed czynnikami pogodowymi i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
5. Wykonawca oświadcza, ze przedmiot umowy spełnia wszelkie wymogi i standardy  dopuszczalności do 
używania lub obrotu. 
7. Wraz z przedmiotem umowy zostanie wydana dokumentacja techniczna, sporządzona w języku polskim. 
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§ 3.  
Termin dostawy przedmiotu zamówienia  …………………………  
 
 

§ 4. 
1. Całkowita wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za dostawę przedmiotu umowy 
wynosi: 
Wynagrodzenie łączne za przedmiot zamówienia …………………zł. brutto ( słownie ……………………... 
…………………………………………………………………………………………………….) 
podatek VAT  .....% tj. ................................................................ 
cena oferty w kwocie netto wynosi: ……………………………zł. 
(słownie………………………………………………………………………………..………….) 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku 
z realizacją niniejszej umowy. 
3. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego. 
4. Płatność faktury za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy nr…………………………………. 
nie wcześniej jednak i pod warunkiem przekazania środków finansowych przez instytucję Pośredniczącą. 
5. Faktura będzie wystawiona na adres: 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr5 w Łomży, ul. Przykoszarowa 22,  
18-400 Łomża, NIP 718-14-59-880 REGON 000182739 
6. Strony przyjmują, że datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7.  W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyznacza termin 
ich usunięcia i wstrzymuje płatność za wykonaną dostawę do momentu usunięcia wad. 
 

§ 5.  
1.  Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych 
przedstawicieli obu Stron. Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
2. Zamawiający upoważnia od odbioru sprzętu …………………………………………. 
3. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru winno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych 
od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przekazania dostawy stanowiącego przedmiot umowy. 
4. Odbiór końcowy obejmuje: 
a) sprawdzenie kompletności urządzenia  
b) instalację i uruchomienie urządzenie, 
 

§ 6.  
1.Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania, gdy Wykonawca nie 
dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w§ 3. 
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§ 7.  
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
a) nieterminowe wykonywanie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto za 
wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 4, ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,2% 
łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki liczony od upływu terminu usunięcia wad wymaganego przez Zamawiającego, 
c) niewykonanie przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego - w wysokości 20% 
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych w kodeksie 
cywilnym w przypadku, gdy wysokość powstałych szkód będzie przewyższać wysokość kar umownych. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od  umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności przedstawionych w 
art.145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 8.  
1. Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiającemu pisemnej 24 miesięcznej gwarancji. 
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru dostarczonych przez 
Wykonawcę 
3. Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługuje 
prawo odmowy odbioru przedmiotu zamówienia albo żądanie obniżenia ceny. 
4. Po powiadomieniu o awarii lub uszkodzeniu sprzętu, Wykonawca  zobowiązuje się do przystąpienia do 
naprawy gwarancyjnej w siedzibie  Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży w 
czasie nie dłuższym niż 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia  
5. W przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca odbierze 
sprzęt i dokona naprawy lub usunięcia usterek w terminie 14 dni, lub poinformuje Zamawiającego o 
terminie usunięcia usterki. Wykonawca zobowiązuje się do odebrania i dostarczenia  przedmiotowego 
sprzętu od i do Zamawiającego na własny koszt. 
6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie gwarancji, jeżeli reklamował 
wadę przed upływem tego terminu. Zamawiający ma możliwość korzystania z uprawnień rękojmi w okresie 
trwania gwarancji. 
7. Niezależnie od gwarancji udzielanych przez producenta Wykonawca udzieli rękojmi  
na okres 24 miesięcy od dostarczenia sprzętu. 
8. W przypadku napraw nieobjętych gwarancją, a spowodowanych przez użytkownika, przed 
przystąpieniem do naprawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego  
o przewidywanych kosztach naprawy i przystąpi do niej po akceptacji kosztów przez Zamawiającego. 



 
Projekt „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego”  

nr WND-POKL.09.02.00-20-184/12  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 
Realizujący: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
ul. Przykoszarowa 22                  Strona projektu: http://www.efs.zsmio.pl/sukces_zawodowy/ 
18-400 Łomża    E-mail: pokl.zsmio@o2.pl 

tel. (86) 219-87-93, fax (86) 2186239 

Strona 4 z 6 
 

9. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za usterki czy awarie, których przyczyna jest wadliwa obsługa 
lub eksploatacja. 
10. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć Zamawiającemu sprzedaż części zamiennych i serwis w 
okresie pogwarancyjnym 
 

§ 9. 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej podpisanej przez 
obie strony. 
3. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 
otrzymuje Wykonawcy, trzy egzemplarze Zamawiający. 
5. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez 
pisemnej zgody  Zamawiającego. 
  
 

Zamawiający                                                                                         Wykonawca 
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Załącznik nr 2 do umowy  
 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
dla zadania pn.: Zakup i dostawa wyposażenia zawodowych pracowni dydaktycznych dla Zespołu 

Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu - Umiejętności 
praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego 

współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i  kompetencji w regionach, 9.2 Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa  
  

Miejsce dokonania odbioru :  ……………………………………………………………………………. 
 
Data dokonania odbioru: …………………………………………………………………………………. 
 
Ze strony Zamawiającego:  
 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Ze strony Wykonawcy:  
 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Przedmiotem odbioru jest dostawa …………………………………………………………………………. 
dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach zawartej w dniu 
………………….2013r umowy nr …………………….,  w wyniku przeprowadzonego postępowania w 
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych, w ramach realizacji projektu pn. ,,Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.  
 
Wszyscy obecni stwierdzają, co następuje: 
 

1. Potwierdzenie kompletności dostawy zgodnie z wymogami określonymi w umowie:  
o Tak  
o  Nie  – zastrzeżenia ……………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………. 
      ……………………………………………………………………………………………………. 
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2. Potwierdzenie prawidłowego wykonania zgodnie z wymogami określonymi w umowie.  
o Tak  
o  Nie – zastrzeżenia ………………………………………………………………………………… 
      
…………………………………………………………………………………………………………. 
      
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 
 
Protokół podpisali: 
Ze strony Zamawiającego:                                              Ze strony Wykonawcy:  

1. ……………………………………..                             1. …………………………………………. 

 
 


