
                                                                                                                                                             Załącznik nr 2  

                                                                                                                                                             Wzór umowy  

Umowa nr ......./2018 

  

zawarta w dniu ….................................... roku pomiędzy: Gminą Goworowo, NIP 758-23-52-751 – 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, 07–440 Goworowo,  Goworówek 43 A, 

reprezentowana przez dyrektora Jacka Dobrzyńskiego, zwanym dalej Zamawiającym,   

a:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:  

1. ………………………………………………………………..…………  

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego 

czynności polegających na: 

1.1. Dostawie interaktywnego monitora  dotykowego w ilości 4 sztuk wraz z okablowaniem i 

oprogramowaniem; 

1.2. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wniesienie, instalację, montaż i uruchomienie 

zamawianych produktów oraz zintegrowanie zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących 

w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną; 

1.3. Dostawa obejmuje również przeszkolenie pracowników szkoły z obsługi zamawianego sprzętu, 

uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych; 

1.4. Dostarczony w ramach zamówienia sprzęt multimedialny musi posiadać wymagane przepisami 

atesty i certyfikaty uprawniające do użytkowania w szkole. Atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne i 

inne niezbędne dokumenty Wykonawca przekaże szkole wraz z dostawą.  

§ 2 

1. Sprzęt będzie dostarczony do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie (2 

sztuki) oraz do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – Filii w Szczawinie (2 

sztuki), w miejsca wskazane przez Zamawiającego oraz zamontowane przez osobę upoważnioną we 

wskazanym miejscu; 

2. Wykonawca ponosi ryzyko związane z dostawą, rozładunkiem, montażem, ustawieniem, instalacją, 

rozruchem, wykonaniem prób, do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego.   

§ 3 

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad jakościowych, Wykonawca wymieni wadliwy 

sprzęt na nowy, wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.  

§ 4 

1. Podpisanie protokołu odbioru sprzętu nastąpi po dostarczeniu, zamontowaniu, instalacji, rozruchu 

oraz przeprowadzeniu szkolenia.  

 



GWARANCJA 

§ 5 

1. Wykonawca na przedmiot umowy udzieli gwarancji jakości na:  

 interaktywny monitor dotykowy – co najmniej 3 lata;  

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji gwarancyjnych napraw serwisowych. Wszelkie koszty 

związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca; 

3. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać wszelkie czynności 

wymagane przez producenta sprzętu, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. W 

szczególności zobowiązany jest do przeprowadzania bezpłatnych przeglądów serwisowych sprzętu w 

terminach wskazanych przez producenta.  

§ 6 

W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej w siedzibie Wykonawcy lub innym 

miejscu wskazanym przez Wykonawcę, ryzyko utraty sprzętu lub jego uszkodzenia ponosi 

Wykonawca do czasu ponownego dostarczenia do właściwej lokalizacji.  

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 7 

Niniejsza umowa zostanie wykonana w terminie do 12 dni od dnia podpisania, po uprzednim 

podpisaniu protokołu odbioru sprzętu.  

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 8 

1. Za wykonanie umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ……………………zł 

brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………). 

Powyższa kwota obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy zgodnie z warunkami 

określonymi w niniejszej umowie i ofercie Wykonawcy; 

2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie wystawienie przez Wykonawcę faktury według 

danych wskazanych przez Zamawiającego, po protokolarnym odbiorze końcowym.  

§ 9 

1. Zamawiający dokona płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przelewem na 

wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy; 

2. Za termin dokonania zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

§ 10 

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do napraw 

gwarancyjnych i usunięcia wad.  

KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA 

§ 11 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci karę w 

wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy; 

2. Za nieterminowe wykonanie umowy Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,25 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 



3. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia; 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.  

§ 12 

Spory wynikające i związane z wykonaniem niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie w drodze negocjacji, a gdy te nie przyniosą rezultatu poddają je pod rozstrzygniecie sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i 

Zamawiającego.  

 

                            Zamawiający:                                                                                   Wykonawca:  

 

 

          …………………………………………………………………………..                                                           ……………………………………………………………………………  

                                     (pieczątka i podpis)                                                                                                                  (pieczątka i podpis) 

 


