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 Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

UMOWA NR     

zawarta w dniu      w Warszawie 

 

pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5 REGON: 001009925, NIP: 525-22-48-481 

reprezentowanym przez: 

Ewę Adamską - Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny na podstawie 

pełnomocnictwa nr GP-0052/4105/2011 Prezydent m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2011 roku, zwanym 

dalej „Zamawiającym”,  

a 

…………………………………………………………. z siedzibą w ………………………………….. (…-……….)  

przy ul. …………………………………….., posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

…………………………………….., o numerze statystycznym REGON: ………………………………………, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………………………………………. 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………………………………….., 

posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ………………………………….. zł w całości wpłacony, 

zwana dalej: „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………….. - …………………………………… 

…………………………………………….. - …………………………………... 

 

 

zwanymi dalej łącznie jako „strony”, bądź z osobna jako „strona”. 

 

Preambuła 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 

podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego na „doposażenie 

w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej Nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie”, część 

… zamówienia, zawarta została umowa o poniższej treści. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa polegająca na doposażeniu w pomoce dydaktyczne 

Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia dla części …, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy (załącznik 

nr 2 do Umowy). 

2. Zamawiający zastrzega, iż oferowane dostawy muszą spełniać następujące wymagania: 

1) wszelkie pomoce dydaktyczne, wchodzące w zakres dostawy, muszą być fabrycznie nowe, wolne od 

wad i dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. 

2) wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, 

certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wymogi obowiązujących norm. Wykonawca dostarczy 

właściwe atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości dla konkretnych przedmiotów wraz z ich dostawą. 

3. Ilekroć w Umowie użyte jest wyrażenie „pomoce dydaktyczne”, należy przez to rozumieć każdy 

element wchodzący w zakres przedmiotu zamówienia. 
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§ 2 

Terminy realizacji umowy 

 

1. Niniejsza umowa została zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia podpisania protokołu 

odbioru, tj. 30 września 2017 r. 

2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie od dnia 16 sierpnia 2017 r. do dnia 15 

września 2017 r., przy czym dokładny dzień dostawy zostanie uzgodniony z Zamawiającym z co 

najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 3 

Odbiory zamówień 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wpierw uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy pomocy 

dydaktycznych, wchodzących w zakres zamówienia, w okresie wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy. 

2. Po uzgodnieniu terminu dostawy zamówienia z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest do jej 

realizacji w terminie. 

3. Wykonawca dostarczy kompletny przedmiot zamówienia do wskazanej przez Zamawiającego 

konkretnej sali w siedzibie Zamawiającego. W przypadku zawarcia umowy obejmującej więcej niż 

jedną część zamówienia, przedmiot zamówienia objęty każdą z części musi zostać wyodrębniony i 

oznaczony nazwą danej części. Każda z części zamówienia podlega odrębnemu odbiorowi.  

4. Po dokonaniu dostawy przez Wykonawcę, Zamawiający potwierdzi ten fakt wypisując Wykonawcy 

pokwitowanie odbioru. Pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia ilościowego ani jakościowego 

dostarczonych pomocy dydaktycznych. 

5. W okresie od dnia 16 sierpnia 2017 r. do dnia 30 września 2016 r. Zamawiający dokona weryfikacji 

zgodności otrzymanych pomocy dydaktycznych z ofertą Wykonawcy i opisem przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, oraz spisze na tę okoliczność protokół odbioru 

zamówienia. Okres od dnia otrzymania pokwitowania do końca okresu weryfikacji zgodności nie 

stanowi zwłoki w dostawie, a tym samym Zamawiający nie będzie na tej podstawie naliczał kar 

umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1. 

6. Odpowiedzialność z tytułu utraty bądź uszkodzenia dostarczonych pomocy dydaktycznych do 

momentu sporządzenia protokołu odbioru zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający 

będzie ponosił odpowiedzialność wyłącznie za umyślne uszkodzenie dostarczonych pomocy 

dydaktycznych. Od momentu podpisania protokołu odbioru zamówienia Zamawiający nabywa ich 

własność i ponosi wszelką odpowiedzialność za ich utratę lub zniszczenie. 

7. W przypadku niezgodności dostarczonych pomocy dydaktycznych z ofertą Wykonawcy i opisem 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, Zamawiający może odmówić 

podpisania protokołu odbioru zamówienia w zakresie wszystkich dostarczonych w ramach 

zamówienia pomocy dydaktycznych albo sporządzić protokół częściowy odbioru zamówienia w 

zakresie pomocy dydaktycznych, które przeszły pozytywną weryfikację zgodnie z ust. 4 powyżej, a w 

odniesieniu do pozostałych pomocy dydaktycznych odmówić ich przyjęcia. Odmowa przyjęcia nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia prawidłowego przedmiotu zamówienia. 

8. Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie odbioru i możliwości udziału przy sporządzaniu 

protokołu odbioru zamówienia. Niestawiennictwo Wykonawcy nie wyłącza możliwości spisania 

protokołu odbioru zamówienia i oznacza jego pełną akceptację. 

9. Zamawiający po sporządzeniu protokołu odbioru zamówienia lub częściowego protokołu odbioru 

zamówienia, przekaże go niezwłocznie Wykonawcy w formie pisemnej. 

10. Odmowę podpisania protokołu odbioru zamówienia albo odmowę przyjęcia części zamówienia 

Zamawiający obowiązany jest uzasadnić i przekazać swoje stanowisko Wykonawcy na zasadach 

określonych w ust. 9 powyżej. 

11. W przypadku odmowy podpisania protokołu odbioru lub odmowy przyjęcia części zamówienia, 
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Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym nowy termin dostawy zamówienia bądź 

jego części. Uchybienie terminowi, o którym mowa w § 2 ust 2 Umowy, mimo uzgodnienia nowego 

terminu dostawy nie stanowi podstawy do odstąpienia od naliczania kar umownych za zwłokę, o 

których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy. Postanowienia ust. 6-10 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

 

1. Cena całkowita za realizację przedmiotu Umowy wynosi ………………………………….. zł brutto, na którą 

to kwotę składa się wartość ………………………………. zł netto oraz kwota …………………………. zł, stanowiąca 

wysokość podatku od towarów i usług. 

2. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT po otrzymaniu, choćby za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

protokołu odbioru zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 5 Umowy. Faktura zostanie wystawiona 

przez Wykonawcę na nabywcę: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 

525-22-48-481. 

4. Płatnikiem i odbiorcą jest Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie, 

ul. Umińskiego 12. 

5. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę VAT także w przypadku sporządzenia częściowego 

protokołu odbioru zamówienia, do kwoty wynikającej z wartości odebranych pomocy 

dydaktycznych, obliczonej na podstawie kosztorysu załączonego do oferty. 

6. Płatność będzie uznana za zapłaconą w terminie, jeżeli w czasie określonym w ust. 3, nastąpi 

obciążenie rachunku Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

 

§ 5 

Rękojmia za wady i gwarancja 

 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wszystkie pomoce dydaktyczne dostarczone w ramach 

niniejszej umowy dodatkowego okresu gwarancji (ponad standardowy okres gwarancji producenta) 

w wymiarze wskazanym w ofercie. 

3. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg wraz z momentem podpisania protokołu odbioru zamówienia 

– w odniesieniu do faktycznie odebranych pomocy dydaktycznych bez wad. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji do usunięcia wady (awarii lub usterki), która tkwiła 

w dostarczonej pomocy dydaktycznej już w momencie dostawy, jak też wad (awarii lub usterek), 

które ujawniły się w okresie wskazanym w ust. 2. 

5. *Wykonawca dodatkowo udziela gwarancji mechanicznej na wszystkie elementy składające się na 

przedmiot zamówienia na okres …………….. obejmującej uszkodzenia mechaniczne powstałe w tych 

elementach w okresie gwarancyjnym na skutek korzystania z nich przez uczniów lub pracowników 

Zamawiającego. W ramach niniejszej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, w 

odpowiedzi na zgłoszenie Zamawiającego, nowego elementu przedmiotu zamówienia, który uległ 

zniszczeniu lub uszkodzeniu w okresie obowiązywania gwarancji, przy czym w odniesieniu do 

jednego elementu przedmiotu zamówienia wymiana na nowy może nastąpić maksymalnie 

dwukrotnie. Dostawa nowego elementu nastąpi w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

6. Poprzez wadę (awarię lub usterkę) strony rozumieją wszelkie okoliczności wpływające na 

niezgodność pomocy dydaktycznej z ofertą Wykonawcy lub opisem przedmiotu zamówienia, w 

szczególności okoliczności wskazane w art. 5561 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459). 
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7. Wykonawca zobowiązany jest, niezależnie od zgłoszenia przez Zamawiającego wady na podstawie 

rękojmi lub gwarancji, do jej usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia na adres 

poczty elektronicznej, wskazany w § 9 ust. 1 Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest naprawić pomoce dydaktyczne na miejscu (w siedzibie 

Zamawiającego) lub dokonać naprawy w innym miejscu. W takim wypadku Wykonawca odbiera 

pomoce dydaktyczne od Zamawiającego albo zgłasza za pośrednictwem poczty elektronicznej 

prośbę o wysłanie pomocy dydaktycznych, na koszt Wykonawcy, do miejsca przez niego 

wskazanego. 

9. W przypadku niemożności dokonania naprawy wady, Wykonawca dostarczy nową pomoc 

dydaktyczną, wolną od wad. 

10. W przypadku wymiany danej pomocy dydaktycznej na nową, wolną od wad, terminy rękojmi i 

gwarancji, o których mowa w ust. 2, biegną w stosunku do niej od dnia jej dostarczenia. 

11. Do wymiany pomocy dydaktycznej na wolną od wad zastosowanie mają postanowienia umowne 

dotyczące odbiorów zamówień, z tym że Zamawiający sporządzi protokół wymiany pomocy 

dydaktycznej. 

 

§ 6 

Prawa autorskie 

 

1. Dostarczając pomoce dydaktyczne chronione prawem autorskim (w szczególności programy 

komputerowe „EduROM”), Wykonawca udzieli Zamawiającemu albo uzyska dla Zamawiającego 

licencję do korzystania z tych pomocy dydaktycznych na najdłuższy oferowany przez producenta 

okres. 

2. Licencja będzie uprawniać Zamawiającego do korzystania z pomocy dydaktycznej w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia zajęć szkolnych, w tym do rozpowszechniania utworów (pomocy 

dydaktycznych) poprzez ich publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w obrębie siedziby 

Zamawiającego w taki sposób, aby uczestnicy zajęć szkolnych oraz je prowadzący mogli mieć do 

nich dostęp w czasie przez siebie wybranym. 

3. Koszty udzielenia licencji i ewentualnych nośników, na których przekazano utwory na okres wskazany 

w ust. 1 zawierają się w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

 

§ 7 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w dostarczeniu zamówienia – w wysokości 0,5% wartości Umowy brutto za każdy dzień 

zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wady zgłoszonej w ramach rękojmi lub gwarancji, w tym w dostarczeniu 

pomocy dydaktycznej wolnej od wad– w wysokości 1% wartości brutto pomocy dydaktycznej, wobec 

której zgłoszona została wada z tytułu rękojmi lub gwarancji za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w dostarczeniu nowego elementu przedmiotu zamówienia w ramach gwarancji 

mechanicznej – w wysokości 3% wartości brutto pomocy dydaktycznej, wobec której zgłoszone 

zostało uszkodzenie lub zniszczenie za każdy dzień zwłoki 

4) za odstąpienie od Umowy (lub jej wypowiedzenie) przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wartości Umowy brutto, a w przypadku odstąpienia 

tylko od części Umowy – w wysokości 20% wartości części Umowy brutto, od której Zamawiający 

odstąpi. 

2. Kary umowne wynikające z różnych podstaw kumulują się. 

3. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy nie wyklucza 
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obowiązku zapłacenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3. 

4. Wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wartości Umowy brutto. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania odszkodowania na zasadach ogólnych w kwocie 

przewyższającej wartość naliczonych kar umownych. 

 

§ 8 

Odstąpienie i wypowiedzenie umowy 

 

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w całości lub w części w następujących przypadkach: 

1) zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu pomocy dydaktycznych w ramach danego zamówienia, 

przekraczającej 30 dni, 

2) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady zgłoszonej przez Zamawiającego w ramach rękojmi lub 

gwarancji, przekraczającej 15 dni, 

3) przypadkach określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od chwili 

powzięcia informacji o okoliczności określonej w ust. 1 pkt 1-3 powyżej. 

3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę na zasadach określonych w ust. 1 za uprzednim, 

dwutygodniowym poinformowaniem Wykonawcy na piśmie lub w formie elektronicznej na adres 

wskazany w § 9 ust. 1. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Strony ustalają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy będą: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………………………………………., tel. ………………………………………………, e-mail: 

……………………………………………………………., 

2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………., tel. ………………………………………, e-mail: 

……………………………………………………….. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy Pzp 

oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

4. Strony zobowiązują się rozwiązywać wszelkie spory polubownie, a w przypadku gdyby rozwiązanie 

ich w ten sposób nie doszło do skutku, strony poddadzą spory wynikające z realizacji Umowy sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany Umowy muszą nastąpić w postaci aneksu zawartego w formie pisemnej. 

6. Wszelkie uzgodnienia oraz zgłoszenia, o których mowa Umowie, zostaną dokonane w formie 

elektronicznej, na adresy wskazane w ust. 1. 

 

Załącznikami do Umowy są: 

1) opis przedmiotu zamówienia, 

2) oferta Wykonawcy, 

3) kosztorys cenowy 

 

Za Zamawiającego: Za Wykonawcę: 
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