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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 UMOWA DOSTAWY NR ….................. 
 

Zawarta w dniu  …............................................. w Szczuczynie pomiędzy 
Odbiorcą: 
Urzędem Miejskim w Szczuczynie, Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczynie 
NIP: 7191009960   REGON:000530063 reprezentowanym przeznaczonym przez: 
Artur Kuczyńskiego – Burmistrza Szczuczyna 
a   
……………………………………………………………..…. zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: 
............................................................, zamieszkałym w ................................................................................, legitymującym się 
dowodem osobistym seria i nr ..................,  PESEL …………………….. 
 
wyłonionym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w wyniku 
wyboru Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 i 39, 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1.Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczo-biurowych w 
ramach projektu pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
realizowanego przez Urząd Miejski w Szczuczynie do Szkoły Podstawowej w Szczuczynie. 
2.Szczegółowy zakres został opisany w formularzu cenowym, który stanowi załącznik do umowy. 
3.Dostawa odbędzie się w godzinach pracy Odbiorcy w Szkole Podstawowej w Szczuczynie, ul.Kilińskiego 42, 19-230 
Szczuczyn. 
4.Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie 
zapakowane i odpowiadającego normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych. 
 

§ 2 
1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy pod wskazany przez Zamawiającego adres w terminie 14 dni 
od podpisania umowy. 
2.Miejsce realizacji zamówienia – dostawa do Szkoły Podstawowej w Szczuczynie, ul.Kilińskiego 42. 
3.Dostawca musi zapewnić na swój koszt załadunek transport i rozładunek dostarczonych materiałów w pomieszczeniu 
wskazanym przez Odbiorcę. 
4.Dostawca zobowiązuje się zawiadomić Odbiorcę z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie dostarczenia przedmiotu 
umowy do miejsca wskazanego w ust. 2. 
5.Całość umowy zrealizowana zostanie w jednej dostawie. 
6.Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy będzie stosowny protokół zdawczo – 
odbiorczy sporządzony i podpisany przez przedstawicieli stron w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 
egzemplarze otrzyma Odbiorca i jeden egzemplarz Dostawca. 
7.Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać opis dostarczonego przedmiotu zamówienia zgodny ze złożonym 
„formularzem cenowym” z przytoczeniem liczby sztuk, ceny jednostkowej i wartości. 
8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: produktów wadliwych, o nieodpowiedniej jakości oraz nie 
odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia. Postanowienia dotyczące kar umownych i odstąpienia od umowy, stosuje 
się odpowiednio. 
9.W przypadku stwierdzenia w ramach odbioru przedmiotu zamówienia, wad ilościowych lub jakościowych, Dostawca 
zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany towaru wadliwego na wolny od wad – w terminie 3 dni od daty stwierdzenia 
tego faktu, co zostanie ujęte również w protokole sporządzonym i podpisanym na tę okoliczność. 
 

§ 3 
 
1.Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: 
Cena netto .................................................................................................... zł 
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Plus należny podatek VAT (………%)…………………………….…….zł 
Wartość brutto oferty: ………………………………..……………….… zł 
Słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………… 
2.Cena oferty brutto musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego zamówienia i obejmować m.in. koszty 
ubezpieczenia, cła, dostawy, opakowania itp. 
3.Płatność będzie dokonana po zakończeniu całości dostawy, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury, na rachunek bankowy Odbiorcy podany na fakturze. 
4.Podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy potwierdzający 
zrealizowanie dostawy zgodnie z umową.    
5.Poza wynagrodzeniem określonym w ust.1 Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
6.Strony uzgadniają, że płatność z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie dokonana pod warunkiem przekazania przez 
Instytucję Pośredniczącą środków finansowych, służących finansowaniu niniejszej umowy na wyodrębniony rachunek 
bankowy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. 
7. W przypadku braku środków, o których mowa w ust. 6 płatność z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za 
opóźnioną. 
8. Wynagrodzenie Dostawcy współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 

§ 4 
1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 5  
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadzie kar umownych. 
2. Kary umowne naliczone będą w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne za: 
-odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Dostawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy, 
-opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % kwoty umowy brutto za każdy dzień opóźnienia. Kara 
zostanie potrącona z faktury za opóźnioną dostawę. 
2) Odbiorca zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w opłaceniu faktury. 
3. Odstąpienie przez Dostawcę od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Dostawcy nie powoduje 
jednocześnie wygaśnięcia obowiązku zapłaty kar umownych, które zgodnie z umową zostały nałożone na Dostawcę. 
4. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 o 10 dni, Odbiorca ma prawo odstąpić od umowy z winy 
Dostawcy. 
5. W przypadku wystąpienia szkód wyższych od wysokości kar umownych, powstałych przy realizacji zadania objętego 
niniejszą umową, Dostawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
 

§ 6 
1.Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: 
1) po stronie Odbiorcy: Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn  
2) po stronie Dostawcy: …............................................................................................................ 
2.Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie realizacji umowy: 
1) po stronie Odbiorcy: Sylwia Sulewska 
2) po stronie Dostawcy: …............................................ 
 

§ 7 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 
1.w przypadku, gdy pierwotnie oferowany przez Wykonawcę sprzęt przestanie być dostępny na rynku wskutek okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. wyczerpanie zapasów, zaprzestanie jego produkcji). W 
takim przypadku Wykonawca powinien zaoferować sprzęt o parametrach tożsamych lub lepszych w stosunku do pierwotnie 
oferowanego sprzętu..  
2.w zakresie terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 
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1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Dostawcy i na uzasadniony wniosek Dostawcy pod warunkiem, że zmiana ta 
wynika z okoliczności, których Dostawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;  
2) działania siły wyższej; 
3. polepszenia parametrów technicznych dostawy. 
Powyższe zmiany nie mogą powodować zwiększenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanej w złożonej przez niego 
ofercie 
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Odbiorca może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia zgody. 
 

§ 8 
Odbiorca dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu dostawy w sytuacjach, których nie mógł przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Odbiorcy. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i 
przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 10 
Dostawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby projektu, zgodne  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 
§ 11 

Integralną część Umowy stanowi oferta Dostawcy/Wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Odbiorcy  
i jeden dla Dostawcy. 
 
 
 
…...........................................      …........................................ 
Odbiorca                                                                     Dostawca 
 
 
 
 
 
 


