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załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

Nr. I LO.2600.10.2018 

Umowa nr I LO.2600.....2018 

zawarta w dniu …. ….. 2018 roku pomiędzy: 

 

Powiat Wągrowiecki / I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w  Wągrowcu; 

 (ul. Klasztorna 17a, 62-100 Wągrowiec), zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez 

dyrektora I LO w Wągrowcu – Macieja Patelskiego 

a  

…………………………………., zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez………… – 

…………………………………………….. 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy  

Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa nowego sprzętu, pomocy dydaktycznych na potrzeby 

pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej i matematycznej w I Liceum Ogólnokształcącym ul. 

Klasztorna 17a w Wągrowcu, w związku z realizacją projektu pn. „Doświadczenia z przedmiotów 

przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO 

w Wągrowcu”, RPWP.08.01.02-30-0069/17 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu, pomocy dydaktycznych w ilościach 

i wymaganiach określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego Nr. 

ILO.2600.10.2018, z dnia 26.11.2018 r., zaakceptowanych przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca poza dostawą pomocy dydaktycznych, sprzętu, zobowiązany jest do jego montażu 

(jeśli dotyczy danego sprzętu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego Nr. 

ILO.2600.10.2018, z dnia 26.11.2018 r.) w I LO w Wągrowcu przy Klasztornej 17a, tak aby 

dostarczone pomoce dydaktyczne, sprzęty, były w pełni funkcjonalne, gotowe do użytkowania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w czasie trwania montażu 

sprzętu, pomocy dydaktycznych i ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe ze złego 

wykonawstwa i zabezpieczenia prac.  

 

§ 2 

Termin oraz miejsce dostawy  

1. Pomoce dydaktyczne, sprzęt w ramach przedmiotowej umowy należy dostarczyć oraz zamontować 

(jeśli dotyczy) w okresie od 10 grudnia 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.  

2. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić termin dostawy i montażu z Zamawiającym co najmniej jeden 

dzień przed planowaną dostawą.  
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3. Miejsce dostawy i montażu: I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich 

w Wągrowcu, przy ul. Klasztornej 17a. 

§ 3 

Wynagrodzenie  

1. Zamawiający zobowiązuje się tytułem wynagrodzenia wypłacić Wykonawcy kwotę brutto: 

……….………..….zł, słownie ………… ……… …… ………………………………… zł, w tym VAT  

…… zł.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całkowitą należność, jaką 

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie Umowy. 

3. Zapłata zrealizowana zostanie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Podstawą wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu Umowy 

zawierający podpisy przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Fakturę Wykonawca wystawi na: 

Powiat Wągrowiecki  

ul. Kościuszki 15 

62-100 Wągrowiec 

NIP 766-196-31-01 

I Liceum Ogólnokształcące 

im. Powstańców Wielkopolskich 

Ul. Klasztorna 17a 

62-100 Wągrowiec 

6. Wykonawca umieści na fakturze lub dokumencie załączonym do faktury wyszczególnione pozycje 

sprzętu, pomocy dydaktycznych, zawarte w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego Nr. 

1LO.2600.10.2018, z dnia 26.11.2018 r., z przypisaniem dla każdej pozycji min. ceny brutto. 

7. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na 

fakturze.  

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 4 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Wykonanie przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone na podstawie protokołu odbioru. 

2. Protokół odbioru przedmiotu Umowy zostanie sporządzony przez Piotra Jastrząbka – pracownika 

I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za odbiór przedmiotu Umowy będą: 

1) ze strony Zamawiającego: Maciej Patelski i Szymon Woźniak – przedstawiciele I LO 

w Wągrowcu; 

2) ze strony Wykonawcy:................................ 

4. Jesli w trakcie odbioru dostawy Zamawiający stwierdzi niezgodnosć dostawy z zamówieniem - 
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umową Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy lub jej części pozostawiając ją do dyspozycji 

Wykonawcy i informując Wykonawcę o zakresie niezgodności. W przypadku zaistniałej sytuacji 

Wykonawca zobowiazany będzie dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z umową, w terminie 

3 dni. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych na zasadach określonych 

w § 6 ust. 1 pkt 1 lit a. 

 

 

 

 

§ 5 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres min 16 miesięcy od dnia dostawy sprzętu, pomocy 

dydaktycznych, potwierdzonej protokołem odbioru. Gwarancja dotyczy sprzętu dla którego 

w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego NR 1LO.2600.10.2018, 

z dnia 26.11.2018 r.) wskazano obowiązek udzielenia gwarancji. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność. W przypadku, gdy wady jakościowe zostaną 

wykryte przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do 

naprawy towaru, tak aby stał się ponownie pełnowartościowy, nie później niż w ciągu 14 dni, od 

otrzymania zgłoszenia.  

3. W przypadku niemożności usunięcia wad lub niedokonania naprawy w powyższym terminie jak 

również w przypadku, gdy trzykrotnie wystąpiła wada, awaria lub usterka Wykonawca 

zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją warunków gwarancji jakości, w tym 

usuwania wszystkich usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym. 

5. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt dokona odbioru wadliwego przedmiotu umowy od 

Zamawiającego oraz dostarczy pełnowartościowy do miejsca dostawy – I Liceum 

Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu ul. Klasztorna 17a. 

6. W przypadku nie wykonania obowiązku określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający 

ma prawo dokonać naprawy we własnym zakresie lub powierzyć wykonanie osobie trzeciej na 

koszt Wykonawcy, zachowując wszelkie roszczenia odszkodowawcze. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania będą naliczone kary. 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 
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b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca  

w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od Umowy karę w wysokości 25% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość zastrzeżonej kary. 

4. Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

 

 

§ 7 

Pozostałe postanowienia  

1. Dostarczony sprzęt, pomoce dydaktyczne muszą posiadać znaki bezpieczeństwa, certyfikaty (jesli 

dotyczy danego wyposażenia), być dopuszczone do użytkowania przez/dla dzieci, itp. 

2. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Spory mogące wynikać na tle stosunku prawnego tworzonego niniejszą umową będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Powoda. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Wykonawca      Zamawiający 

 

 

 

 

 

   ………………………….    …………………………………. 


