Załącznik nr 6 do SIWZ
Wzór
UMOWA nr……………….
zawarta w dniu ....................... 2020r. pomiędzy Miastem na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój, 44-335
Jastrzębie- Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60, NIP: 6332216615, REGON 276255358 reprezentowanym przez:
Panią Ewę Mentel – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego, ul. Poznańska 1a, 44-335
Jastrzębie-Zdrój. Na podstawie pełnomocnictwa nr Or.IV.0051.1.210.2020 z dnia 26.08.2020r.
zwanym dalej Zamawiającym
a
Nazwa firmy (siedziba i adres) ……...................................................................................
NIP
.............................................
REGON.......................................
reprezentowanym
przez:
......................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r. 1843 z późniejszymi zmianami/ została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot zamówienia
1. Na przedmiot umowy składa się wykonanie zadania polegającego na:
a. Dostawie, rozładunku, wniesienia oraz montażu zakupionego sprzętu, o którym mowa w §
1 pkt 2, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj., w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu
– Zdroju. Do wykonania montażu wykonawca wykorzysta swoje materiały oraz narzędzia
niezbędne do w/w prac,
b. Przygotowaniu i przekazaniu Zamawiającemu dokumentów stanowiących dowód
należytego wykonania przedmiotu umowy (m.in.: atesty, karty gwarancyjne, instrukcje
eksploatacji i konserwacji) w języku polskim (dopuszczalna jest wersja elektroniczna),
c. Serwisie gwarancyjnym sprzętu w okresie gwarancji.
2. Na przedmiot umowy składa się zakres rzeczowy szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) oraz opisie przedmiotu zamówienia (OPZ załącznik do SIWZ),

obejmuje dostawę następujących części zamówienia1:
a) Część I – Dostawa i montaż laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz oprogramowania
biurowego
b) Część II – Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego i innych sprzętów:
Przedmiot zamówienia jest finansowany w ramach projektu pn. „Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego w
jastrzębskich szkołach”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie
szkolnictwa zawodowego.
3. Zamawiający zamawia przedmiot umowy i zobowiązuje się za niego zapłacić w określonym
terminie cenę umowną, a Wykonawca zobowiązuje się go dostarczyć zgodnie z charakterystyką
przedstawioną w załączniku nr …… do oferty.
4. Do obowiązków Wykonawcy, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, należy ścisła
współpraca z Zamawiającym.
§2
1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego i odebrany poprzez złożenie
podpisu wraz z pieczątką na protokole zdawczo-odbiorczym po wykonaniu zadań wymienionych w
§ 1 pkt 1 ppkt a – c dla poszczególnych części zamówienia.
2. Dopuszcza się wykonanie montażu zakupionego sprzętu w terminie do 7 dni od dostarczenia sprzętu,
maksymalnie do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. W przypadku, kiedy
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Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, a montaż wykona w kolejnych dniach, wówczas
Zamawiający potwierdzi protokolarnie ilość opakowań zbiorczych (kartonów, paczek itp.).
Dostawę oraz montaż należy przeprowadzić w godzinach urzędowania Zespołu Szkół nr 2 w
Jastrzębiu – Zdroju, po wcześniejszym ustaleniu z Dyrekcją szkoły.
Za siedzibę Zamawiającego rozumie się Zespół Szkół nr 2 ul. Poznańska 1a w Jastrzębiu-Zdroju,
pracownia ekonomiczna oraz pracownia logistyczna. Po stronie Wykonawcy ciąży obowiązek
zapewnienia osób, które rozładują i dostarczą przedmiot umowy pod w/w adres oraz dokonają
montażu stanowisk dydaktycznych w taki sposób, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo uczniów oraz
pracowników szkoły.
Dostawa i montaż przedmiotu umowy zostanie wykonana w terminie umożliwiającym
Zamawiającemu sprawdzenie poprawności działania urządzeń dydaktycznych. Z uwagi na specyfikę
sprzętu dopuszcza się możliwość dostarczenia sprzętu w dostawach częściowych.
Koszt transportu przedmiotu umowy do siedziby Odbiorcy ponosi Wykonawca.
§3
Okres realizacji zadania:
Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: dzień podpisania umowy
Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy wynosi maksymalnie 21 dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy.
Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego (o którym mowa w § 2 pkt. 1) przez Zamawiającego.
Odbioru przedmiotu umowy dokona przedstawiciel Zamawiającego w siedzibie Zespołu Szkół nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju.
O terminie dostarczenia sprzętu Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego
z dwudniowym wyprzedzeniem.
Osobą odpowiedzialną za rozliczenie rzeczowo-finansowe jest:
ze strony Zamawiającego: Ewa Mentel
ze strony Wykonawcy: …………………………………………..
Dostarczony przedmiot umowy powinien odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu, w przeciwnym razie Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie
przyjęcia towaru.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady lub usterki przedmiotu umowy
Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia, a w przypadku gdy wady
lub usterki nie będą nadawały się do usunięcia, do czasu dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu
umowy pozbawionego wad i usterek.
§4

Warunki gwarancji i rękojmi
1. Wykonawca udziela ….. letniej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego.
2. Okres gwarancji obejmuje swoim zakresem rzeczowym cały przedmiot umowy tj. dostarczony
sprzęt, jego uruchomienie i konieczny montaż.
3. W okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca ponosi wszelkie koszty serwisu przedmiotu umowy.
4. Wady ujawnione w terminie rękojmi lub gwarancji usuwane będą bezpłatnie (dotyczy wszystkich
materiałów, części i czynności pojętych w związku z usunięciem wady), w terminach ustalonych
każdorazowo przez Strony umowy. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on
będzie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady.
5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na własny koszt w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym.
6. Udzielenie gwarancji zostanie potwierdzone przez Wykonawcę kartą gwarancyjną dostarczoną
Zamawiającemu w dniu, w którym zostanie podpisany protokół odbioru końcowego.
7. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1 Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania
dostarczonego sprzętu w pełnej sprawności technicznej oraz świadczenia bezkosztowo usług
serwisowych obejmujących usuwanie usterek i wszelkich nieprawidłowości w jego działaniu w
okresie wskazanym w pkt 1.
§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenia w wysokości:
a. Część I – Dostawa i montaż laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz oprogramowania biurowego:
…………... zł netto + ………… % VAT = ………….. zł brutto /słownie:
…..………………………………………………………………..…………………../
− Inne (np. oprogramowanie, okablowanie, ploter): ……….zł netto + ………… % VAT =
………….. zł brutto /słownie: ……………………………….……………../
b. Część II – Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego i innych sprzętów:
…………... zł netto + ………… % VAT = ………….. zł brutto /słownie:
…..………………………………………………………………..…………………../
− Inne (np. oprogramowanie, okablowanie, ploter): ……….zł netto + ………… % VAT =
………….. zł brutto /słownie: ……………………………….……………../
Środki zostały zabezpieczone w: Dział …….., rodz. ……… par. …… zad. Nr. ………… Nazwa
zad.……………………... Dział …….., rodz. ……… par. …… zad. Nr. ………… Nazwa
zad.……………………...
Sposób finansowania….. Źródło………….. %
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego
na rachunek Wykonawcy…………………………………………………. W terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury.
3. Wykonawca oświadcza, że powyższy numer rachunku bankowego jest numerem właściwym dla
dokonania rozliczeń podatku VAT na zasadach podzielonej płatności (split payment), tj. został dla
niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018,
poz. 2174 z późn. zm.)
4. Wykonawca oświadcza, że został zarejestrowany jako płatnik podatku od towarów i usług VAT o
numerze NIP: …………….
5. Płatność dotycząca w/w umowy podlega mechanizmowi podzielonej płatności.
6. Podstawą rozliczenia będzie protokół potwierdzający odbiór i montaż przedmiotu umowy oraz
prawidłowo wystawiona na zamawiającego faktura VAT. Faktura musi zawierać wyszczególnienie
zestawów sprzętu z podaniem ich wartości cen netto oraz brutto.
7. Wymienione w Umowie dostawy są objęte ……. % podatkiem VAT oraz …….% Vat.
8. Ustalona w pkt 1 cena brutto jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i nie będzie
podlegać waloryzacji z wyłączeniem ustawowej zmiany podatku VAT (zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy).
9. W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy podlega
waloryzacji zarówno w zakresie podwyższenia, jak i obniżenia o kwotę wynikającą ze zmiany
stawek.
10. Wykonawca w zakresie o którym mowa w ust. 9 wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki
VAT zostanie rozliczona i zafakturowana przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami zawartymi
w umowie.
11. Zadanie płatne jest z budżetu Zespołu Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju na
rok …….
12. Zapis o zmianie źródła finansowania może zostać zmieniony w formie pisemnego, jednostronnego
oświadczenia Zamawiającego, który w terminie 7 dni od jego sporządzenia, prześle go Wykonawcy.
13. W przypadku zmiany numeru konta bankowego, na które Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie objęte umową, Wykonawca składa niezwłocznie oświadczenie po zaistnieniu tej
okoliczności, ze wskazaniem aktualnego konta, a umowa w tym zakresie nie wymaga zmiany w
formie aneksu.
14. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób
trzecich bez zgody Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji, w której wystąpi konieczność wykonania
prac związanych z realizacją niniejszej umowy przez Podwykonawcę.
15. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny - NIP
633 186 14 14
Nabywcę należy oznaczyć w następujący sposób:
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Jastrzębie-Zdrój – Miasto na prawach powiatu
Aleja Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Odbiorcę należy oznaczyć w następujący sposób:
Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego
ul. Poznańska 1a
44-335 Jastrzębie-Zdrój
§6
Podwykonawcy
Wykaz Podwykonawców (firm), uczestniczących w wykonywaniu zamówienia stanowi Załącznik
do umowy.
Załącznik, o którym mowa w ust. 1 należy wypełnić niezwłocznie po ujawnieniu podwykonawcy.
Załącznik lub jego zmiana nie wymaga sporządzania odrębnego aneksu do umowy i staje się jej
integralną częścią z chwilą jego podpisania przez obie strony.
W przypadku niezgłoszenia Podwykonawcy uznaje się, że Wykonawca będzie realizował przedmiot
zamówienia wyłącznie siłami własnymi. W takiej sytuacji załącznik nr ….. uważa się za
nieobowiązujący.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiających pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy
udziale Podwykonawców.
§7
Kary Umowne

Strony postanawiają, że:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a. za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
c. z tytułu odstąpienia od realizacji zadania z winy Wykonawcy w wysokości 50% wynagrodzenia
umownego brutto.
2. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 50%
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych i ewentualnych odszkodowań
uzupełniających z faktury Wykonawcy.
§8
Zmiana Umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy:
a. w zakresie terminu wykonania, w przypadku zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie
umowy w terminie o którym mowa w § 3 z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie, np.
uszkodzenie sprzętu w trakcie transportu – nie z winy wykonawcy, opóźnienia w dostawie sprzętu
wynikające z opóźnień od bezpośredniego wykonawcy.
W przypadku, o którym mowa wyżej termin wykonania może ulec przedłużeniu odpowiednio o czas
niezbędny do zakończenia wykonywania jej w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania
tych okoliczności i skutków ich wystąpienia.
b. w zakresie podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność
ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma zamiar
powierzyć wykonanie części zamówienia,
c. w zakresie zmian wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 w przypadku zmiany
obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia
kosztów wykonania zamówienia

3. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i
uzasadnieniem proponowanej zmiany.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9
Odstąpienie od umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie
prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
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§ 10
Postanowienia Końcowe
W razie zaistnienia, w związku z realizacją niniejszej umowy, nieprzewidzianej wcześniej
konieczności przetwarzania danych osobowych, strony oświadczają, iż zawrą stosowną umowę
powierzenia przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 dla
Zamawiającego.
Zamawiający

/ podpis i data /

Wykonawca

/ podpis i data /

Załącznik nr 1 do umowy
nr …………………………………..
z dnia …………………………….
Wykaz Podwykonawców (firm), uczestniczących w wykonywaniu zamówienia
pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni ekonomicznej oraz logistycznej w Zespole Szkół nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju – etap 1”
Nazwa firmy

Adres siedziby

………………………………………
Podpis i pieczątka osób uprawnionych
do występowania w imieniu Zamawiającego

Rodzaj oraz zakres prac

………………………………………
Podpis i pieczątka osoby (osób)
uprawnionej/(ych) do występowania w imieniu
Wykonawcy

